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ElTrencanousde David Campos es Presenta com una adaptació
del clássic del repertori rus, lluny de I'ampul'lositat i majestuo
sitat de les grans companyies, perd no per aixó faltat de la grácia
i la másia ñecessárieJper fer creible aquest conte de Hoftnann'
Ia de Campos no és una companyia gran, peró els quinze ba'
llarins que la conformen són suficients per donar forma a aquest

conte infantil i muntar un bon espectacle famiüar, sense més
pretensions.
D'entrada, el director ens situa I'acció en un temps intempo
ral peró que s'acosta més a I'estdtica actual que no pas a I'ima'
ginári defsegle XDL i Clara, la seva protagonista, lluny de ser la
filla d'una família burgesa,benestant' és una nena de carrer que
viu entre una colla de nens dominats pel mágic Sr. Drosselmayer
dorm sota una flassada de diaris.
i que
-Coreográficament,
aquest primer acte, pel seu dinamisme i
anglesos, des d'Olittt Twisüa Navsies,
els
musicals
estética, evoca
i ben aviat es veu transformat en estética del segle )O(I amb la
introducció de I'audiovisual per representar un món oníric en
blanc i negre en qué el Trencanous acabará amb les rates que
persegueixin Chrá, mentre que el segon acte, unviatge pel món
áeb contes de fades, s'acostamés a les clássiquesvariacions del
ballet de repertori.
El cos de-ball mostra grácia i bona técnica' malgrat en l'exe
cució es nota la joventut de la companyia. Alguns desajustos en
els nois quan fan de suport en els passos a dos i algunes impre
cisions en escenesde conjunt massa rápides trenquen una mica
I'harmonia. Peró el resultat final és un digne espectade familiar
que sense competir amb les grans formacions de ballet internacional, proposa una estona entretinguda i un primer pas per a
I'rinica companyia de ballet dássic que existeix a Catalunya.

