
La Faràndula acull el Ballet Nacional 
d’Odessa amb una ‘Giselle’ magistral
luri Vasiutxenko, condecorat com a Artista d’Honor a Rússia, dirigeix la companyia

Giselle sobresurt entre 
el més genuïnament 
romàntic al repertori 
del ballet clàssic. I, 
en el ballet clàssic, 
cap escola tampoc 
tan genuïna com la 
russa, la del Mariïnski 
de Sant Petersburg el 
Bolshoi de Moscou o 
la del ballet de l’Òpera 
de Kíev. També és la 
del Ballet Nacional 
Ucraïnès d’Odessa, 
que ve aquest 
diumenge (18 h) 
a La Faràndula.

JOSEP ACHE

El repartiment confirma 
nivells i qualitats que només 
es poden disfrutar en els 
grans teatres del que va ser 
l’Imperi dels tsars, després 
la Unió Soviètica, o en gires 
internacionals com és el cas 
d'aquesta. Com a director 
consta luri Vasiutxenko, que 
des del 2009 és el titular 
del Ballet Nacional Ucraïnès 
d’Odessa, al 1984 va ser con
decorat com a Artista d’Honor 
de la URSS i, abans d’esdeve
nir coreògraf, va ser solista al 
Bolshoi de Moscou.

I els solistes són més que 
joves valors. Hi destaca Dmi- 
tro Xarai s’ha format a la pres
tigiosa i ultraselectiva Acadè
mia del Ballet de l’Òpera de 
Kiev que abans de la Revolució 
d’Octubre va ser dirigida per 
Bronislava Nijinska, germana 
de Vasili Nijinski. Serge Ufar, 
l’altra gran figura dels Ballets 
Russos que en l’exili van con
nectar amb les avantguardes 
parisines, va ser precisament 
deixeble seu a la capital ucraï
nesa.

Romanticisme culminant
Per la banda femenina, el 
protagonismo recau en Eilina 
Pokodnijk, d’Odessa i amb un 
ampli palmarès en concursos 
internacionals a Sotxi, Kiev i

Als millors
teatres
d’Espanya
Abans d’arribar a 
Sabadell, el Ballet •
Nacional Ucraïnès 
d’Odessa ha dut aquesta 
G/se/Je a l’Euskalduna de 
Bilbao, el Kursaal de 
Donosti, o el Teatro 
Cervantes de Málaga. I 
coincidint amb les festes 
de Nadal, ha presentat 
El llac dels cignes a 
l’Auditori del Fòrum de 
Barcelona, davant 
públics multitudinaris.
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Barna. Encarna el personatge 
de Giselle. és clar: la cando
rosa camperola que mor víc
tima dels enganys d’un noble. 
L’argument, escrit per Théo- 
phille Gautier però inspirat en 
Heinrich Heine, es va projectar 
en d’altres drames romàntics, 
con en la coetània òpera Luisa 
Miller, de Verdi.

A més d’un ballet fonamen
tal Giselle és també gran 
música per bé que seu autor 
Adolphe Adam fos molt més 
conegut i apreciat a mitjan 
segle XIX que no pas després. 
Prolífic en l’òpera còmica, i a 
més francés, va ser víctima 
dels improperis xenòfobs de 
Wagner. Saint Saèns i Txai-

kovski en van ser efusius admi
radors, i en part seguidors.

Monument sempre atractiu
Havent-la estrenat el 1841 
a l’Òpera de París, el bqllarí i 
coreògraf Jules Perrot en va 
crear una segona versió al 
Mariïnski de Sant Petersburg. 
Tot i la infinitat de coreografies

posteriors, aquella segueix 
sent la més representada i, 
evidentment, la que segueixen 
luri Vasiutxenko i el Ballet 
Nacional Ucraïnès d’Odessa. 
Sobretot en companyies com 
aquesta, té el valor d’un monu
ment, i no para d’atraure el 
públic. A La Faràndula, més 
que un luxe ■


