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Mor Édouard Molinaro, el
director de ‘Casa de boges’
El cineasta francès Édouard Molinaro va
morir ahir als 85 anys a París. El director
va dirigir més de cinquanta pel·lícules per
al cinema i la televisió al llarg de la seva
carrera. Molinaro es va especialitzar en
adaptacions de textos teatrals, com el
d’Oscar, que protagonitzava Louis de Fu-

nes. Una d’aquestes adaptacions va ser
Casa de boges (1978), a partir d’una obra
de Jean Poiret, protagonitzada per una
parella madura de gais fent-se passar per
heterosexuals per impressionar el pare de
la seva futura nora. El seu últim film va ser
Une famille pas comme les autres (2005).CULTURA

Els ballarins
emergeixen

com a estrelles
globals

Les companyies de ballet amb
pedigrí perden singularitat davant

la força de les individualitats

Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshni-
kov i Sylvie Guillem, a qui la fama i
l’èxit popular els van permetre
mantenir carreres d’estrelles. Però
la tendència s’ha generalitzat en els
últims anys entre alguns dels grans
noms del món del ballet –Osipova,
David Hallberg, Serguei Polunin,
Ivan Vasiliev, Alina Cojocaru–, que
no només canvien de companyia si-
nó que sovint pertanyen a més
d’una simultàniament.

Això està afectant les estructures
tradicionals de les companyies, ja
que fins i tot els ballarins menys fa-
mosos comencen a imitar l’exemple
de les estrelles i abandonen compa-
nyies com el Royal Ballet i el Ballet
de l’Òpera de París –abans conside-
rades residències permanents–, i es
neguen a deixar les seves carreres
professionals en mans dels totpode-
rosos directors. Una altra conse-
qüència és també que el públic té
més oportunitats de veure estrelles
internacionals i que els ballarins es-
tan més ben pagats que mai.

La temuda homogeneïtat
Les companyies més emblemàti-
ques són les principals incubadores
d’estils nacionals, que s’han forjat al
llarg de generacions a través dels
mètodes d’entrenament i la influ-
ència dels coreògrafs autòctons. El
Royal Ballet és conegut pel seu clas-
sicisme i un bon nivell interpreta-
tiu, l’Òpera de París pel seu elegant
lirisme, el Bolxoi per la seva bravu-
ra i espectacularitat.

Però a mesura que els ballarins
estrella van d’una companyia a l’al-
tra i la resta de ballarins abandonen
el vaixell a edats cada vegada més
primerenques, la puresa i la conti-
nuïtat d’aquests estils es veuen
amenaçades, i es dóna lloc a una te-
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LONDRES. Són la nova jet set. Una
nova onada d’estrelles internacio-
nals de la dansa està saltant –cada
vegada més– de companyia en com-
panyia, convertint-se en les seves
pròpies marques, com si fossin di-
rectors d’orquestra rodamons o
grans dives d’òpera.

Amb aquesta pràctica, estan cap-
girant les pautes professionals del
món del ballet i canviant una forma
d’art definida durant molt temps
per estils nacionals que els ballarins
perfeccionaven mentre es feien
grans en una única companyia, a la
qual guardaven lleialtat. “La gent
amb talent no pertany a cap compa-
nyia, sinó al món de la dansa –afir-
ma la ballarina russa Natalia Osipo-
va en una entrevista per Skype–. A
l’òpera, per exemple, això ja passa.
El cor és de la casa, però els cantants
principals vénen de tot arreu”.

Osipova, de 27 anys, n’és un bon
exemple. Fa unes setmanes, va ba-
llar la seva primera Julieta com a
membre del Royal Ballet britànic, la
quarta troupe de dansa amb què ha
treballat en els últims dos anys. El
poder de convocatòria del seu virtu-
osisme i carisma l’ha portat del Bol-
xoi de Moscou al Mikhailovski de
Sant Petersburg i d’aquí al Royal Ba-
llet, tot i que pertanyi a l’American
Ballet Theater de Nova York i balli
com a convidada per a companyies
com La Scala de Milà i l’Australian
Ballet.

La dansa sempre ha tingut un
grapat de grans estrelles, com araGETTY IMAGES
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Susan Boyle desvela que
té la síndrome d’Asperger
La cantant Susan Boyle va fer públic ahir que
pateix una forma d’autisme coneguda com la
síndrome d’Asperger. Sorgida del programa
de caçatalents Britain’s got talent, Boyle va
confessar que se sentia “alleujada” i “relaxa-
da” de saber el diagnòstic, ja que de petita li
havien diagnosticat per error danys cerebrals.

Campanya solidària amb
La Pegatina i Quimi Portet
Canciones Contra el Hambre és el nom d’una
campanya solidària per recaptar fons per als
bancs d’aliments. La Pegatina, Quimi Portet i
Shuarma són alguns dels músics que s’han su-
mat a la iniciativa, que ja té un disc recopila-
tori disponible a Spotify i sortejarà una cis-
tella de Nadal musical entre els donants.

muda homogeneïtat entre les com-
panyies de ballet.

Com explica Johan Kobborg, ex-
director del Royal Ballet, les grans
companyies “s’han convertit a poc a
poc en una mateixa cosa, pel que fa
a l’estil”. “Hi ha un grup nombrós de
coreògrafs que, tot i que són d’una
companyia, treballen a tot arreu
–afegeix–. I els ballarins ho tenen
encara més fàcil avui dia per adap-
tar-se”. Benjamin Millepied, que es
convertirà en el director de l’Òpe-
ra de París al setembre, assegura
que, tot i que el fa feliç que els ba-
llarins cultivin les seves pròpies
marques, la internacionalització del
repertori i de les estrelles podria di-
luir l’impacte en el públic dels es-
pectacles de dansa.

Segons Millepied, algunes estre-
lles fins i tot han sol·licitat unir-se al
Ballet de l’Òpera de París. “Però jo
no vull fer això –afirma–. Perquè
llavors ets una companyia d’òpera:
compres els ballarins i compres les
produccions. Això és molt difícil per
als teus propis ballarins, que treba-
llen molt durament. Una compa-
nyia de ballet ha de ser un equip, ha
de compartir una mateixa visió; si
no ho fa, no té integritat”.

Kevin McKenzie, director artís-
tic de l’American Ballet Theater,
opina que els canvis en el món de la
dansa reflecteixen “el tipus de glo-
balització que té lloc en tots els àm-
bits de la societat”. McKenzie asse-
nyala que persones de totes les clas-
ses socials tenen avui dia menys
possibilitats de ser al mateix lloc o
de mantenir-se una carrera durant
molt temps.

A la recerca de reptes i diners
Alguns ballarins afirmen que canvi-
en de companyia per conèixer estils
diferents, provar noves coreografi-
es i guanyar-se una reputació inter-
nacional. “Veiem més opcions –va
dir Cojocaru, que recentment va to-
car el dos del Royal Ballet per anar
al Ballet Nacional d’Anglaterra, pe-
rò que també té un contracte amb el
Ballet d’Hamburg–. En lloc d’estar
esperant que alguna cosa passi allà
on sóc, puc anar al lloc on està pas-
sant. Si les companyies no troben la
manera d’estimular les carreres
dels seus primers ballarins, seran
ells qui buscaran aquests reptes pel
seu compte”.

Però, com admet Cojocaru, tam-
bé hi ha poderosos motius financers
per a aquestes decisions professio-
nals. Les carreres dels ballarins són
relativament curtes, requereixen

anys de formació i estan molt expo-
sades al risc de lesions, i així i tot els
millors ballarins del món guanyen
menys diners que els seus equiva-
lents en altres àmbits del món de
l’espectacle. Ser en dues companyi-
es o fer nombroses actuacions in-
crementa el poder adquisitiu.

Kobborg afegeix: “Si pots estar
ballant les mateixes obres pel doble
de diners, això influeix”. Avui dia els
ballarins són molt conscients de
com treuen profit d’ells les compa-
nyies en termes de premsa i presti-
gi, i aquest profit, segons Kobborg,
“té un preu”.

Les grans companyies nord-
americanes no tenen temporades
completes i no paguen salaris anu-
als. Els seus millors ballarins gua-
nyen bons sous, però no sumes as-
tronòmiques. En la declaració d’im-
postos del 2011 de l’American Ballet
Theater hi deia que tres dels seus
ballarins guanyaven en compensa-
ció total 138.000 euros per cap.
McKenzie, el director del ballet, diu
que tots els ballarins cobren setma-
nalment, no en funció del rendi-
ment, i que la companyia no paga a
les grans estrelles internacionals
–que inclouen Osipova i Polina Se-

mionova, primera ballarina de
l’American Ballet Theater i del Ba-
llet de Berlín– més del que cobren
els seus primers ballarins.

El preu de la llibertat
Però la vida de rodamón no és fàcil
per als ballarins. Necessiten entre-
nar-se cada dia per mantenir la tèc-
nica i la majoria prefereixen treba-
llar amb un mateix entrenador du-
rant llargs períodes i no canviar de
papers massa sovint. Hallberg, que
es va unir al Bolxoi com a primer ba-
llarí el 2011, conservant el mateix
estatus a l’American Ballet Theater,
confessa que el seu primer any va
ser molt difícil. “La meva agenda va
fragmentar-se: dues setmanes aquí,
tres setmanes allà –recorda–. Se’n
van ressentir les meves actuacions i
la meva salut. També la salut men-
tal”. I afegeix: “He après per la via
difícil. Has de ser molt crític amb el
que es pot fer i el que no, ja que no
som invencibles”.

Osipova diu que “de moment”
s’ha compromès a ser un membre a
temps complet del Royal Ballet. Pe-
rò comenta que la llibertat d’una
carrera itinerant supera els desa-
vantatges. Vasiliev, la seva parella
dins i fora de l’escenari, afegeix: “No
trobo a faltar la seguretat d’una
companyia”.e

LA NOVA ‘JET SET’ DEL BALLET
A dalt, Natalia Osipova actuant amb el Mikhailovski Ballet. TRISTRAM KENTON A baix, anuncis

de Polina Semionova, primera ballarina de l’American Ballet Theater i del Ballet de
Berlín, i Benjamin Millepied, el futur director del Ballet de l’Òpera de París. ARA

Desgast
Treballar en dues companyies
al mateix temps afecta l’estat
de forma i la salut mental

Ambició
Alguns ballarins canvien de
companyia per conèixer nous
estils i guanyar reputació
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