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• Un programa de tres obres entre les quals destaca un acte d'El llac dels cignes
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Amb la funció oferta al Liceu, l'English National Ballet ofereix un exemple del millor ballet clàssic amb
un programa que engloba des d'obres del més pur estil fins a peces de plàstica moderna. El segon acte
d'El llac dels cignes va ser el millor del programa, i va demostrar que la companyia és de les poques
que, per tradició i nivell, pot oferir els grans ballets clàssics de repertori amb l'envergadura que
exigeixen.

El segon acte d'El llac dels cignes, el més interessant del tres actes de la versió completa del ballet, va
ser una autèntica delícia i una exhibició exquisida de lirisme, tant en el que es refereix als protagonistes
com a la resta d'intèrprets, entre els quals destaquen, per les seves execucions en el famós pas a
quatre i en els cignes solistes, les catalanes Adela Ramírez i María Ribó Parés.

Agnes Oaks, que figura com a artista convidada de la companyia, té el segell que destaca les ballarines
que provenen de l'escola russa. Etèria, amb una aparença incorpòria i un estil rigorós, la ballarina va ser
una exquisida Odette, i va tenir com a parella un correcte Thomas Edur i un seguici de ballarines
cignes evolucionant amb elegància i una precisió admirable.

Fins i tot tenint com a llenguatge el ballet clàssic, Double concerto emet una plàstica moderna, dotada
d'una escenografia a base de movibles barres d'acer i una il.luminació diàfana. El coreògraf
Christopher Hampson, inspirat en el Concert en Re menor per a dos pianos, de Francis Poulenc,
ofereix una obra òrfena de contingut dramàtic amb la voluntat de crear una estètica de ballet de futur.
Per aconseguir- ho, genera una desfilada d'exercicis de tècnica clàssica i de gran virtuosisme que
destil.len sensació de fredor.

El divertimento arriba amb Melody on the move, un homenatge a la BBC i a la música que l'emissora
emetia en els anys 30, 40 i 50. La coreografia, amena i simpàtica, de Michael Corder, ens arriba en
format de comèdia musical, en què els personatges, fins i tot sense cantar, evolucionen sota les
directrius dels musicals.
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