
El ballet del Llac dels Cignes arriba a 
La Faràndula amb grans artistes russos
El Tchaikovsky National Ballet aplega solistes del Bolshoi i del Ballet del Kremlin

No gens habitual 
a Sabadell. Enmig 
d ’una intensa i 
extensa gira per tot 
Espanya, que ha inclòs 
l’Auditorio Nacional 
de Madrid o el Palau 
Euskalduna de Bilbao, 
el Tchaikovsky National 
Ballet of Russia és 
aquest divendres a 
La Farándula, amb El 
Llag dels Cignes en la 
coreografia del gran 
Marius Pétipa.

JOSEP ACHE

Tot i dir-se National Ballet
oí Russia, no es tracta de 
cap institució estatal sorgida 
en época soviética. Més que 
una companyia ve a ser una 
iniciativa molt lligada a grans 
gires internacionals que, efec
te, aplega a destacats solistes 
de les grans companyies rus
ses de ballet: la del Bolshoi 
i el Kremlin de Moscou, del 
Marinski de Sant Petersburg i, 
igualment, dels grans teatres 
de ballet de la repúbliques au
tònomes i les províncies rus
ses.

En Tactual gira per Espanya, 
Nikolai Markelov dirigeix aquest 
Tchaikovski National Ballet of

El director, Nikolai 
Markelov, és 

«artista honorífic» 
d ’Udmúrtia

Russia. A més de tenir el títol 
d'Artista Honorífic d ’Udmúrtia. 
República situada entre Perm 
i Kirov a Textrem més oriental 
d'Europa, va estudiar direcció 
de ballet en la prestigiosís- 
sima Acadèmia Vagànova de 
Sant Petersburg. A Sabadell, 
precisament, Tenyorada Car
me Mechó també venia de

La concepció i la qualitat dels solistes i la companyia situa aquest ‘Uac dels Cignes’ moK en la gran tradició dels ballets russos

A Sabadell 
en comptes 
del Liceu
Prom oconcert, que porta 
a S abadell aquest Llac 
dels Cignes, destaca  
entre  les productores 
m és actives a Bardelona. 
Entre el Palau i el Liceu 
o m p le  funcions am b  el 
Festival Strauss, la Glen 
M iller Orchestra o els 
Cors de TExèrcit de Kiev. 
No ha dut aquest Llac 
dels Cignes a l Liceu 
perquè fa dues  
setm anes hi va 
presentar el balle t del 
Teatre Jacobson de Sant 
Petersburg, tam b é  am b  
El Llac dels Cignes. Am b  
laquest N ational Ballet, 
habitual en gires arreu  
del m ón ha fe t una 
intensa I m u ltitud inària  
tournée per les principals 
ciutats d'Espanya.

l'escola de la Vagànova, de qui 
en va ser deixeble directe.

Per tant molt de rigor, gran 
disciplina i un altíssim nivell 
artístic. Igual entre els solis
tes del repartiment. Tres d'ells 
provenen del Bolshoi: Evgenia 
Obratztsova. Michael Lobukhin 
i Andrei Evdokimov. Dos més 
del Ballet del Kremlin: Tatiana 
Bolotov y Yegor Motuzov. I en
cara dos del Teatre Acadèmic 
Txaikovski de Perm: Natalia 
Moseev i Sergey Mershin.

Clàssic entre els clàssics
La versió que presenten és la 
que Marius Pètipa, el gran pa
triarca del ballet tardoromàn- 
tic, va coreografiar el 1895 al 
Mariinski de Sant Petersburg. 
La música de Txaikovski, mort 
dos anys abans, havia estat 
composada i estrenada feia 
gairebé una vintena d ’anys, 
en coreografies al Bolshoi de 
Moscou que no va tenir tan 
èxit i han anat caient en Toblit, 
absolutament eclipsades. Es 
tracta, doncs, d'un clàssic en
tre els clàssics ■
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