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'JOIES', una peça de Balanchine amb segles de tradició 

• L'obra mostra l'evolució del ballet clàssic cap a línies més contemporànies

MONTSE G. OTZET

COMPANYIA: Òpera de París
LOCAL: Gran Teatre del Liceu
DATA: 8 de juliol

El Ballet de l'Òpera de París, una companyia de dansa amb segles de tradició al repertori dels grans
ballets clàssics, presenta Joies, de George Balanchine.

Joies, una de les obres de Balanchine més vistoses, forma part, en el seu format total o parcial, del
repertori d'importants companyies de dansa. Però veient el muntatge que ofereix el Ballet de l'Òpera de
París és difícil imaginar una representació que superi la qualitat i la resplendor que va desplegar el grup
francès.

L'obra de Balanchine neix de l'atracció que va sentir el coreògraf per algunes pedres precioses
(maragdes, robins i diamants), i reuneix músiques de Fauré, Stravinsky i Txaikovski, partitures que
van ser ben interpretades per l'Orquestra Simfònica del Liceu, sota la batuta de Paul Connelly.

Balanchine utilitza més de 30 ballarins per desenvolupar la seva idea, la seva entesa d'elegància i
vistositat. Tot a través del seu particular llenguatge creat sota les pautes d'una exquisida musicalitat i de
l'evolució del ballet clàssic cap a línies més contemporànies.

El trenat de variacions individuals, amb passos a dos, a tres, i fragments corals és inesgotable, com ho
és la imaginació i la comunió entre les frases coreogràfiques i la música. Ofereix un resultat excepcional
que es realça per la interpretació del Ballet de l'Òpera de París, amb l'espanyol José Carlos Martínez
com a estrella, així com per la col.laboració del modista Christian Lacroix, que, amb respecte i
esplendor, recull el llegat de Balanchine.

José Carlos Martínez
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