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Per tercer any consecutiu.
la gira europea del Saint
Petersburg Festival Ballet
arriba al Teatre Victòria
de Barcelona. Enguany ve-
nen amb dues produc-
cions clàssiques: La bella
dorment (fins diumenge) i
Giselle (del 22 al 26 de
maig). El director Sergey
Smirnov celebra la comu-
nió amb Barcelona, en un
país en què no hi ha la tra-
dició del ballet arrelada.
Catalunya difícilment pot
tenir companyia de ballet,
avisa, si no hi ha tradició i
el suport de les institu-
cions: “El ballet va néixer
als palaus, sense palaus no
és viable.” A l’espectacula-
ritat d’un cos de ball de 40
intèrprets, s’hi suma una
orquestra de 38 músics.

El Festival Ballet (nas-
cut el 2009) sobreviu sen-
se ajuda governamental.
Ho pot fer perquè Rússia
va al capdavant en la de-
fensa del ballet i compta
amb un ampli equip de pa-
trocinadors. També és via-
ble gràcies a les gires de
fins a tres mesos de dura-

da. Barcelona és una de les
places on més temps po-
dran quedar-s’hi, alter-
nant el descans dels balla-
rins amb els assajos i les
actuacions.

Elisabeta Bogutskaya i
Aleksandr Abaturov són
els dos ballarins princi-
pals. Celebren poder ac-
tuar amb música en direc-
te perquè es nota l’ànima
dels músics des del fossar,
alhora que admeten la difi-
cultat de poder asseverar
quina és la millor compa-
nyia de les que venen de gi-
ra per Catalunya, durant
tota la temporada: “Qui

dona els paràmetres hau-
rà de ser el públic”, contes-
ta prudent Bogutskaya.

Títols clàssics en la gira
Com la majoria de ballets
que passen de gira, el
Saint Petersburg tira de
dos títols molt clàssics (el
2017 van debutar a Cata-
lunya amb El llac dels cig-
nes i Giselle, que van pro-
gramar en ciutats com ara
Sant Cugat, Manresa,
Granollers, Vilafranca del
Penedès, Montcada i Rei-
xach i Barcelona. Els dos
ballarins no se senten limi-
tats per una coreografia fi-
xada que tothom coneix.
Sí que admeten que el viat-
ge constant de la gira esgo-
ta físicament, però que ells
ja es preparen per poder
estar sempre disponibles
cada nit a la funció. Smir-
nov, per la seva banda, és
el que tria el repartiment i
qui prova que el resultat
s’adeqüi a l’estètica de
Sant Petersburg. El ballet
està arrelat a la seva cultu-
ra (el públic vol que s’expli-
qui una història) i per això
no el preocupa que els
nous balls puguin fer-li
ombra. ■

Sense palau
no hi ha ballet
J. Bordes
BARCELONA

El Victòria acull dues produccions del
Sant Petersburg Festival Ballet

Elisabeta Bogutskaya i Aleksandr Abaturov, en un duet de ‘La bella dorment’, que es

programa fins diumenge al Teatre Victòria, al Paral·lel ■ SFB/VICTÒRIA

Per primer cop la
companyia de
40 ballarins es
presenta amb
una orquestra,
de 38 músics

El Ballet Catalunya pateix
la seva primera gran crisi
amb l’escissió de la meitat
dels seus ballarins, quan
tot just fa un any i mig de la
seva fundació. Els artistes
que han marxat s’han
constituït com el Ballet
Barcelona i, sota la direc-
ció de Chase Johnsey, as-
piren a consolidar-se en
els propers quatre anys. Si
el Ballet Catalunya és resi-
dent al Centre Cultural de
Terrassa, el de Barcelona
assaja ben a prop: a l’Es-
bart Dansaire de Rubí.

L’escissió comporta per
als dos ballets (tant el de
Barcelona com el de Cata-
lunya) la recerca de més

ballarins per completar
programes en què ballin
una vintena d’intèrprets.
El Ballet Barcelona es pre-
sentarà al Teatre Condal
del Paral·lel, del 14 al 16 de
juny. Paral·lelament a la

seva presentació oficial als
mitjans de comunicació,
han obert una campanya
de micromecenatge que
els ajudi a cobrir l’arrenca-
da del projecte.

Marina Quera, que ha-
via estat directora adjunta
al Ballet de Catalunya, és
ara la directora executiva
del de Barcelona. Treba-
llen amb l’objectiu de dis-
posar d’un grup d’apre-
nents, amb unes 25 ins-
cripcions (un projecte que
també persegueix el de Ca-
talunya), en què es doni
l’oportunitat a estudiants
de darreres promocions a
accedir al món professio-
nal. Quera i Johnsey volen
acordar consensuada-
ment el futur del Ballet
Barcelona. ■

Escissió del Ballet
Catalunya
J.B.
BARCELONA

El Ballet Barcelona es presentarà amb
una actuació a mitjan juny al Condal

Presentació del Ballet
Catalunya, el 2017 ■ A. PUIG
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