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ElBalletdeMoscou jaha fet30
anysambels respectius ‘Llacs’
El Tívoli acull fins al dia 2 la companyia de Timur Faiziev

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Trenta anys enescena, ambmésde
2.200representacionsa l’historial i
112gires internacionals, elBalletde
Moscou torna a aterrar al Teatre
Tívoli amb l’incombustible Llac
dels cignes. La companyia que va
posar en marxa Timur
Faiziev l’any 1989, tot
just després que caigués
el mur de Berlín, ve re-
gularment a Barcelona
des de l’any de lesOlim-
píades.
Es hora de fer balanç.

I en el record de Faiziev
queda, per exemple,
l’orgull que li va provo-
car que, d’entre totes les
petites companyies que
van sorgir quan es va
desmembrar laUnióSo-
viètica, el mític Rudolf
Nuréiev triés la seva per
fer una gira per Europa.
“Va ser l’última gira de
Nuréiev.Era l’any1992inopodíem
creure que ens hagués convidat a
Londres. La seva recepció, però, va
ser molt freda, però és compren-
sible tenint en compte la fase de la
seva malaltia”, comenta assegut al
cafè del Tívoli un amable i pacient
Faiziev.

Perlasevacompanyiajahihavist
passartresgeneracionsdeballarins
–“la vida del ballarí és professio-
nalment més curta”, recorda–, en-
treellsunaparelladeMoldàviaque
famésdecincanysquevereligiosa-
ment a Barcelona: Cristina Teren-
tiev iAnatolyUstimov.Fins al dia2
de juny protagonitzen un Llac que

aquestcopexplorael finaloriginal i
gens feliç, enquè l’amornoguanya,
adverteixeldirector.Unclàssicque
semprerenovaelseupúblic,ambla
músicadeTxaikovski i laversióco-
reogràfica de Marius Petita i Lev
Ivanov,del 1895.
AFaiziev, quevacomençar la se-

va etapa professional el 1965 a
l’Acadèmia Estatal de Coreografia
de Moscou i aviat va ballar al Bol-
xoi, el va marcar durant la seva jo-
ventut el fet d’estudiar al Teatre
Stanislavski. Hi va treballar durant
21 anys fentpapersdeprimer solis-
ta aLaVentafocs oCoppelia. El seu
repte,però, eraplasmarenelball el

mètode Stanislavski.
Així,ell rebutjavala idea
d’un teatre pompós i
d’un recolzament ex-
cessiudelpersonatgeen
el vestuari o les esceno-
grafies.Caliaaconseguir
queelsmovimentsisen-
timentssorgissindel’in-
terior per transmetre la
màgiaalpúblic.
“Jo no vull haver

d’aturar els assajos per
cridar com Stanislavski
‘Noetcrec!’Jovullcreu-
re els meus ballarins. El
públic ha de poder en-
tendre el que passa en
escenasensehaverllegit

prèviament sobre la història. I per
això s’exigeix un plus d’artisticitat
als ballarins. Els que no el tenenno
duren; ells mateixos veuen que no
encaixen”, afegeix. I de la solista
queactuaalTívoliendestacapreci-
sament això, diu. Molt necessari
per ferd’Odile/Odette."

.

Una imatge del muntatge que es veu al Tívoli
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