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Salvats per  
l’ocell blau

VALÈRIA GAILLARD 
TERRASSA

U
n dels títols més emble-
màtics de la història del 
ballet –i no precisament 
dels més coneguts–, La be-

lla dorment, de Marius Petipa i músi-
ca de Txaikovski , va omplir diumen-
ge passat el Centre Cultural Terras-
sa. La jove companyia russa Sant Pe-
tersburg Festival Ballet va ser l’en-
carregada de recrear el conte de 
Charles Perrault, pensat per enlluer-
nar el públic infantil. La Caputxeta 
vermella, el gat amb botes, l’ocell 
blau, fades... tots aquests personat-
ges fabulosos desfilen en aquest ba-
llet que Petipa va crear el 1890 com 
una síntesi de l’estil francès, rus i ita-
lià, al mateix temps que oferia un 
homenatge als balls de la cort de Llu-

ís XIV. Per aquesta raó, ja llavors el 
vestuari va ser dissenyat seguint el 
gust pompós del segle XVII.  

No és estrany, doncs, que el rei i 
els cortesans de la versió del Sant Pe-
tersburg Festival Ballet, dirigit per 
Dmitri Rudatxenko, exprincipal del 
Sant Petersburg Ballet Theatre, por-
tessin perruques blanques al més 
pur estil versallesc, en una posada en 
escena convencional: decorats realis-
tes, vestuari sumptuós per als mem-
bres de la cort i florit per a les fades. 
La coreografia és respectuosa amb 
l’original, però es permet alguna 

llicència, com per exemple convertir 
el paper de la fada Carabós en una 
mena de drag queen envoltada de ra-
tes, animal més propi del Trencanous. 

 
EL TERCER ACTE, EL MÉS ACONSEGUIT / Ja 
en el primer acte, quan se succeei-
xen els balls de les diferents fades, es 
va fer evident que no qualsevol com-
panyia de nom rus és sinònim de 
màxima qualitat. El cos de ball 
d’aquesta formació creada el 2011 
per Maxim Zhutxin era correcte, 
sense més ni més. Hi destacava Daria 
Gruzdeva com a Canari i Nika 
Tskhvitariia com la fada Marina. En 
els balls de la cort feia la sensació 
que el grup (de vegades fins a 16 ba-
llarins en moviment) no hi cabia a 
l’escenari. El mateix amb el famós 
vals del segon acte, que semblava, 
més que ballat, marcat. 

El tercer acte va ser, sens dubte, el 
més aconseguit, gràcies a la desfila-
da dels personatges de conte. Asse-
guraven els rols principals els jove-
níssims Elena Kotciubira (Aurora) i 
Vitali Amelixko (Florimond). Kotciu-
bira és una ballarina amb un bon 
gir, equilibri segur –que va lluir en 
els promenades en arabesque de la mà 
dels seus pretendents–, i una maca 
expressió, mentre que Amelixko 
amb prou feines va poder saltar en el 
manège de grand jetés: l’escenari li 
quedava petit. De tot l’elenc va so-
bresortir la parella formada per 
Aleksandr Saveliev (Ocell Blau) i Ari-
na Varentseva (Princesa Florina), 
amb una interpretació vaporosa i 
harmònica que va deixar un bon 
gust de boca. Al maig la companyia 
torna al teatre Victòria de Barcelona 
amb el mateix repertori ampliat 
amb Giselle, aquesta vegada amb la 
música en directe de la Hungary Fes-
tival Orquesta. H

CRÒNICA  El Sant Petersburg Festival Ballet 
es va mostrar a Terrassa correcte, i punt

33 Aleksandr Saveliev (Ocell Blau) i Arina Varentseva (Princesa Florina).

JOSEP GUINDO

‘La bella dorment’  
va evidenciar que no 
qualsevol companyia  
de nom rus equival 
a màxima qualitat
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