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Gent LA FRASE

Rosario Flores

Declaracions de la
cantant a Europa
Press, pel seu nou
àlbum, Rosario

“La música sorgeix per art de màgia,
en qualsevol moment i en qualsevol
situació. Cal deixar-la sortir. Són mo-
ments en què potser fas un acord i la
música t’arriba i et sorprèn”

ElBolxoiesperasentència

MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Més draps bruts a l’última setmana del judici per l’atac aFilin

Moscou

Pàvel Dmitritxenko

Anatoli Iksànov

Una escena d’Els pastorets creats per Paco Mir

L’
última odissea del
gran teatre Bolxoi
està arribant a la
fi. Els fiscals van
presentar ahir les

conclusions i van demanar nou
anys de presó per al ballarí Pàvel
Dmitritxenko, sospitós d’organit-
zar l’atac amb àcid que al gener
va deixar gairebé cec el director
artístic, Serguei Filin.
A més de Dmitritxenko, al

banc dels acusats hi ha uns altres
dos acusats: el seu veí Iuri Za-
rutski –un exconvicte que ha re-
conegut que va ser ell qui va
llançar la mescla d’aigua i àcid
sulfúric a la cara de Filin i per al
qual es van sol·licitar deu anys de
presó– i Andrei Lipàtov, el con-
ductor dels altres dos, per a qui
es demanen sis anys.
Zarutski ha dit que va quedar

amb Dmitritxenko que pegaria
Filin, però que va ser ell sol que
va decidir llançar-li àcid a la cara.
“No creia que arribés tan lluny”,
va dir Dmitritxenko. Des de

l’atac, Filin, de 43 anys, s’ha sot-
mès a més de 20 operacions en
una clínica d’Aquisgrà (Alema-
nya) per intentar salvar la vista.
Ambprou feines ha pogut recupe-
rar un ull i amb l’altre hi veu tan
sols un 80%.
L’atac ha posat en evidència

els baixos fons del ballet d’elit,
les picabaralles entre els ba-
llarins i les enveges per
ocupar els papers prota-
gonistes. La direcció va
aprofitar la presència
dels focus per posar
més llenya al foc.
El director gene-

ral, Anatoli Iksànov,
va acusar un contro-
vertit ballarí, Niko-
lai Tsiskaridze,
d’enrarir l’atmos-
fera i facilitar la
tragèdia, fet que
equivalia a consi-
derar-lo culpable
moral. Tsiskaridze,
que té bons contactes
amb el poder, va acusar la
direcció d’intentar carregar-
li el crim.
Després de mesos d’una

polèmica sense fi, al juny Iksà-

nov va decidir no renovar el con-
tracte a Tsiskaridze, però al cap
de pocs dies ell mateix era des-
tituït, amb l’esperança d’aturar
un dels pitjors escàndols de la
institució des de la seva fundació
el 1776.
Les enemistats s’han tornat a

reproduir aquesta setmana du-
rant el judici. Dos ballarins citats
com a testimonis han assegurat
que Filin es negava a donar pa-
pers importants a Dmitritxenko,
de 29 anys. Aquest ha acusat Fi-
lin de practicar el favoritisme.
La principal tesi que ha defen-

sat l’acusació és que Dmitrit-
xenko va contractar els dos sica-
ris per venjar-se de Filin, que
tractava malament la seva espo-
sa, la ballarina Angelina Vo-
rontsova, que ha abandonat el
Bolxoi. Davant el tribunal, Tsiska-
ridze va assegurar que en algu-
nes ocasions Filin va avergonyir
Vorontsova dient-li que no esta-
va en forma o que era molt gran.
Tsiskaridze va acusar Filin

d’haver instaurat una atmosfera

malsana a la companyia. “Serguei
es distingeix per la seva fanfarro-
neria i la seva histèria. Insultava

sempre tothom i parlavamala-
ment de tothom. Era un pro-
vocador”, va assegurar a
l’audiència. L’enemistat en-
tre tots dos ja era conegu-
da: “Parlava moltes vega-
des malament de mi,
d’altres professors, i
pressionava els meus
alumnes perquè em
deixessin, fins i tot
els va amenaçar de
no donar-los papers
si continuaven amb
mi”. I una acusació
més: va dir que Vo-

rontsova no ballaria
“mentre no es fiqués” al llit amb
ell. Filin, que va tornar al setem-
bre a Moscou protegit amb
unes ulleres fosques, ha tornat
a Alemanya per seguir la reha-
bilitació. La sentència se sabrà
la setmana que ve.c

Els fiscals demanen
nou anys de presó
per al ballarí Pàvel
Dmitritxenko per
haver organitzat l’atac
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Encara que Tricicle ja està
aconseguint un enorme
èxit amb l’humor de Bits

al teatre Poliorama, perNadal do-
blen l’aposta. Amés deBits, el Po-
liorama acull fins al 6 de gener
una versió molt fresca i gamber-
ra però per a tots els públics d’Els
pastorets. Una versió reescrita
completament i a més dirigida
per Paco Mir, que remarca que
potser ara caldria referir-se a

l’obra com Els dimoniets, ja que,
explica, els pastorets són gairebé
secundaris i els autèntics caps de
cartell són Satanàs i Llucifer, que
vivien plàcidament en un món
del qual eren els amos i, de sobte,
els arriba el Salvador, una amena-
ça de la qual es voldran desfer.
Unahistòria amb aires deMon-

ty Python on, per exemple, sant
Miquel és un superheroi ubic
que es passa el dia salvant els pro-
tagonistes, la Noa i el Max, uns
nens d’avui que somien ser els
pastorets. Una peça on sant
Josep és un inventor que, diu
Mir, ha inventat des d’internet

fins a l’Ikea de la seva època, que
s’anomena Judea però té el logo-
tip i els colors de la firma sueca.
“És una idea boja que s’ha anat

complint”, diu aquest membre
de Tricicle, que s’ha posat al cap-
davant d’un equip joveníssim for-
mat per quatre desenes de gradu-
ats de l’escola de teatre Eòlia –hi
ha dotze actors que actuen en
dos repartiments diferents–, del
Taller de Músics –que han com-
post els temes i els interpreten en
directe– i de l’escola de cinema
Escac, amb tots els quals ha creat
una versió de la història més
adient per al moment actual.c

GONZALO ARAGONÉS

Triciclecreaunsdiabòlics ‘Pastorets’

Corresponsal

Protagonistes. A l’esquerra, Nikolai Tsiskaridze. Sobre aquestes línies, Angelina Vorontsova,
esposa de Pàvel Dmitritxenko, el suposat instigador. A la foto siluetejada, Serguei Filin


