Màgia a l’escenari del Festial de Peralada
El Ballet del Teatre Mariïnski de Sant Petersburg s’ha acomiadat de Peralada
amb coreografies que han homenatjat tres grans coreògrafs del segle passat
El programa d’aquesta nit l’ha obert Chopiniana, de Michel Fokie, en un
homenatge a l’època romàntica amb ballet blanc, breus arabesques, danses
lleugeres de sílfides etèries i un anhel constant per assolir la perfecció. S’ha vist
un ballet poètic, delicat i precís que ha fet les delícies del públic ballant la
música de Frederic Chopin, interpretada al piano en directe.
A la segona part, la companyia ha presentat In the night una coreografia de
Jerome Robbins, un ballet curt creat per a tres parelles, l’any 1970. Les parelles
han anat apareixen a l’escenari per torns i al final tots han ballat a la vegada.
Cada una de les parelles ha ofert la seva versió pròpia del diàleg entre un
home i una dona. Tots els intèrprets han aportat les seves idees sobre les
relacions de parella.
Marguerite and Armand ha tancat una magnifica nit de dansa. El coreògraf,
Frederick Ashton va muntar aquest ballet per la Royal Opera House del Covent
Garden, el 1963 i més concretament per a la ballerina, Margot Fonteyn i el
ballarí, Rudolf Nuréiev, Està basat en l’argument de La dama de les camèlies.
La ballarina, Ekaterina Kondaurova ha interpretat el rol de Marguerite i el
ballarí, Xander Parish, s’ha ficat al paper d’ Armand.
Tres coreografies para una nit de ballet romàntic pels quatre costats, un cos de
ball excepcional que ha captivat al públic en el que ha estat el comiat del Ballet
del Teatre Mariïnski de Peralada, que ha ofert dues nits de ball en un Festival
que ha trepitjat per primera vegada i en el qual deixa l’estela d’un gran ballet
amb actuacions que perduraran en la memòria del públic.
Per altre part, aquesta nit, als jardins del Castell de Peralada, s’ha celebrat la
Trobada d’Estiu de la Comunicació, organitzada per Fundació Abertis i
l’agencia EFE, que ha comptat amb la presència, entre d’altres, de la
presidenta del Congrés, Meritxell Batet,
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