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La versió de La Sylphide
que ofereix el prestigiós
Boston Ballet és la segona
que es va crear el 1836 a
Copenhaguen, amb coreo-
grafia d’Auguste Bour-
nonville i música de Her-
man Lovenskjold. El ba-
llet original en dos actes
estava coreografiat per F.
Taglioni amb llibret d’A.
Nourrit i música de
Schneitzhoeffer, i va ser
estrenada quatre anys
abans a l’Òpera de París.

El ballet està basat en
l’obra Trilby, ou le Lutin
d’Argail (1822), de Char-
les Nodier, i la seva atmos-
fera s’inspira també en el
sobrenatural Ballet de les
monges, que formava part
de l’òpera de Mayerbeers

Robert el diable (1831).
La història narra la rela-

ció entre un granger esco-
cès, James, que rep la visi-
ta de la Sílfide la vetlla de
la seva boda amb Effie.
Només es pot veure aquest
ésser eteri del qual s’en-
amora. Com en altres ba-
llets romàntics, l’heroi se-
gueix la seva estimada fins
a mons fantasmagòrics.
En aquests ambients so-
brenaturals les ballarines
desenvolupen moviments
fràgils i volàtils sempre
embolicades amb tuls
blancs i vestides amb el tu-
tu romàntic (que cau fins
al turmell), en una estètica
característica dels ballets
romàntics. Aquest estil va
donar lloc a obres poste-

riors com ara Giselle, El
llac dels cignes i La ba-
iadera.

Entre les primeres balla-
rines de la companyia del
Boston Ballet –fundada el
1964 per E. Virginia Wi-
lliams i dirigida en l’actua-
litat per Millo Nissinen–,
es troba la cubana Lorna
Feijoó, formada en l’esco-
la de dansa d’Alícia Alon-
so i que donarà vida a la
Sílfide al costat del colom-
bià Carlos Molina en el pa-
per de James.

Balanchine, a escena
Demà la companyia nord-
americana canviarà com-
pletament d’estil en l’es-
pectacle Classic Balan-
chine, que agrupa tres tre-

balls del coreògraf rus na-
cionalitzat nord-americà
Balanchine. Les obres són
Serenade, amb música de
Txaikovski; The four tem-
peraments, amb música de
Hindemith i Who cares?,
que és un homenatge a
Gershwin. Considerat el
mestre del ballet neoclàs-
sic, Balanchine està molt
vinculat amb el Boston
Ballet, que els va servir de
guia durant els primers
anys de la companyia, que
es va professionalitzar
gràcies a una beca de la
Fundació Ford concedida
amb l’ajut de Balanchine.
Les seves obres trenquen
amb la narració per pre-
sentar la dansa en la seva
bellesa abstracta.

El Boston Ballet reviu la primera
coreografia romàntica de la història

L’endemà de «La Sylphide» la companyia presenta una gala Balanchine

Una escena de La Sylphide, interpretada pel Boston Ballet. / BOSTON BALLET

� Atenció. La Sylphide que presenta
el Boston Ballet avui al Festival Cas-
tell de Peralada no té res a veure amb
la peça més popular de Les sílfides,

VALÈRIA GAILLARD / Barcelona amb música de Chopin i anomenada
també Chopiniana. D’aquí l’interès
d’aquest programa, que recupera la
considerada com a primera coreo-
grafia romàntica de la història, estre-

nada el 1832 a l’Òpera de París. La
companyia americana, una de les
més prestigioses dels Estats Units,
presentarà demà una gala Balanchi-
ne, més d’estil neoclàssic.

� L’espanyol Yuri Yanowsky, pri-
mer ballarí des de fa 13 anys del
Boston Ballet, creu que a l’Estat
espanyol li fa falta una companyia
de ball clàssic com la que intenta
crear Ángel Corella, ballarí estre-
lla de l’American Ballet, a Segòvia
l’any vinent: «És una bona propos-
ta, a veure si funciona», diu Ya-
nowsky.

«Els intèrprets espanyols de
dansa clàssica tenen carisma en ba-
llar i això es nota a l’escenari», hi
afegeix. La primera figura consi-
dera que a l’Estat hi ha un bon

planter per a la dansa, encara que
«la majoria de ballarins han de
marxar fora».

Yanowsky, de 33 anys, actuarà
dimecres en el programa Classic
Balanchine, concretament en la
coreografia The four tempera-
ments. «Es tracta d’una coreogra-
fia bastant difícil de l’època, en
què Balanchine no volia utilitzar
vestuari ni escenografia, coneguda
com la del ‘blanc i negre’, ja que
els ballarins s’abillaven amb ma-
lles blanques i negres.»

En aquesta peça, explica, «no hi
ha personatges, tots som iguals, i

l’expressió resideix només en la
dansa i el moviment».

El Boston Ballet, que inclou en
el seu elenc dos ballarins espa-
nyols, cinc de cubans, una argenti-
na, una brasilera i dues colombia-
nes, prepara per a la nova tempora-
da un ballet que no ha interpretat
mai: Romeu i Julieta, en una versió
del coreògraf del Boston Ballet,
John Granko. De la seva banda,
Yanowsky, després de la seva ac-
tuació a Peralada, es prendrà unes
vacances a Madrid i a Las Palmas
de Gran Canària, ciutats on resi-
deix la seva família.

Yuri Yanowsky: «La proposta de
Corella és bona, a veure si funciona»

AGÈNCIES / Barcelona

a estat un encert del Festival Viñas progra-
mar un concert dedicat a Haydn amb el
pretext de commemorar el 275 aniversari

del seu naixement (Rohrau, 31/03/1732), i prelu-
diant el que serà l’Any Haydn, el 2009, amb motiu
dels 200 anys de la seva mort a Viena. El pare dels
quartets i les simfonies és un oblidat a casa nostra
pel que fa a la resta de formes musicals: els concerts
de piano, els de violí i les òperes. Només els con-
certs de violoncel i els de trompeta es programaran
més sovint. Aviat potser es complirà la profecia de
Pau Casals dels anys cinquanta del segle passat:
«Ara és època de Bach, però també vindrà un dia el
temps de Mozart i el temps de Haydn.»

Un, en la seva llarga vida de crític, no havia po-
gut mai sentir en directe a casa nostra el fabulós
Concert per a clave o piano i orquestra, en re ma-
jor, Hob. XVIII núm. 11. I ben cert que no es podia
donar en millors condicions que amb Daniel Ligo-
rio, que el va brodar, i l’orquestra de cambra de Bu-
dapest, avesada al repertori haydnià, i que va res-
pondre el discurs del solista amb tota la varietat de
matisos possible. Ligorio té el concert molt assimi-
lat, tant que les dues cadències són de collita pròpia
en aquesta mà oberta que els compositors facilita-
ven als virtuosos per al seu lluïment.

La sessió s’havia programat amb el concert de
piano, primer, el de violí, segon, i el de piano i violí,
com a cloenda, per a la segona part. S’havia de fer
al parc municipal però una amenaça de tempesta,
que es va confirmar, va fer que es traslladés a l’es-
glésia parroquial, cosa que va trastocar l’ordre del
programa, per poder desallotjar el piano del presbi-
teri, i es va tocar el de piano i el de violí i piano a la
primera part, deixant per a la segona el de violí, cir-
cumstància que, com que era curt, uns vint minuts,
l’orquestra va completar amb la Serenata en mi me-
nor per a cordes d’Elgar. Potser tot plegat va ser un
feliç esdeveniment perquè la violinista Eva León
ens va retornar a la màgia inicial, mitigada per un
menys rodat Concert per a violí i piano Hob. XVIII,
6  i, com que excel·leix en expressivitat, tot traves-
sant un allegro contingut i convincent ens va xuclar
tota l’atenció amb el meravellós Adagio del Con-
cert de violí en do major Hob.VII núm. 1, que tot i
que faltava l’últim moviment, un Presto vitalitzant,
el públic assistent, que era entès, no va poder deixar
d’aplaudir. No passa sempre això d’aplaudir un
temps lent, però Eva León, que ha tocat aquest con-
cert per primera vegada en la minigira que acaba de
fer amb aquesta orquestra, va arribar a allò que se’n
pot dir l’essència de la música, en què es tramet un
contingut i un s’oblida que hi ha treball, ofici i uns
intèrprets pel mig... El millor concert fins ara de
l’estiu, de la mà de Haydn i d’uns músics exquisits,
pels núvols de la veritat, aquella que neix de l’es-
plendor de l’ordre i es diu bellesa.

No podem deixar de remarcar els brillants afegits
d’Eva León, un aclaparador i expressionista Estiu
de les Quatre estacions de Vivaldi, suggerit per la
tempesta que queia fora del recinte, i una Astúrias
originalment pianística que el mestre d’Eva,
l’enyorat Xavier Turull, i ella mateixa han adaptat
al violí. Déu n’hi do el Festival de Moià. Com a
punts sobresortints, va començar amb un recital de
Josep Bros; diumenge, aquest concert i per al dia 18
s’espera també amb candeletes el recital del contra-
tenor Carlos Mena. I com a fi de festa, l’11 de se-
tembre, el grup valencià Al Tall hi du les seves re-
flexions, 300 anys després, sobre la batalla d’Al-
mansa.
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clàssica | orquestra budapest

Pels núvols,
amb Haydn

� Programa: Obres de Franz Joseph Haydn per

Daniel Ligorio, piano, i Eva León, violí, amb

l’Orquestra de Cambra de Budapest. Concertino

director, Gyula Gabora.

Lloc i dia: XXV Festival Francesc Viñas. Església

Parroquial de Moià. 12 d’agost.
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