
 AVUI
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 05/07/2004

Secció: Cultura i Espectacles         Pàg: 39

George Balanchine, 100 anys al servei de la dansa

El Ballet de l'Òpera de París porta al Liceu la coreografia 'Jewels'

Marta Porter

Balanchine despulla la dansa de grans escenografies, vestuari i argument i transforma la música
en moviment pur

George Balanchine ha estat un dels més grans creadors de la dansa clàssica del segle XX. Amb
més de 400 obres al seu repertori, va ser el pioner a crear ballets clàssics sense argument.
Simplement va dotar la música de moviment.
Curiosament, el creador de la dansa clàssica als Estats Units va ser rus. George Balanchine va néixer
amb el nom de Georgui Melitonovitx Balantxivadze a Sant Petersburg un 22 de gener de 1904. Per
celebrar el centenari d'un dels més grans coreògrafs del segle XX mort el 1983, el món de la dansa li ha
retut homenatges als més grans teatres d'òpera. Ara és el torn del Gran Teatre del Liceu que, a partir
del dia 8, ofereix el seu ballet Jewels a càrrec d'una de les millors companyies de clàssic del món, el
Ballet de l'Òpera de París.

Fill d'un compositor georgià, va estudiar piano i als 9 anys va entrar a l'Escola del Ballet Imperial, un
internat del qual es va voler escapar. El debut a l'escenari del Teatre Mariinski, però, el va reconciliar
amb la dansa. Després de la Revolució Russa, Balanchine va aconseguir el permís de les autoritats
soviètiques per organitzar una gira a l'estranger. Així, el 1924 els Ballarins de l'Estat Soviètic van marxar
a actuar a París. Només eren quatre i aviat es van integrar als Ballets Russos de l'empresari Sergei
Diaghilev i ja no van tornar.

Poc temps després, Diaghilev li va encarregar a aquest jove ballarí, que no destacava especialment i al
qual li havia afrancesat el nom pel de Balanchine, que li coreografiés un nou ballet, una empresa més
que arriscada ja que els Ballets Russos disposaven dels millors col·laboradors per fer els seus ballets -
Cocteau, Miró, Picasso, etc., per a l'escenografia i el vestuari- i els millors compositors -Stravinsky o
Falla-.

L'aventura americana
En dissoldre's la companyia de Diaghilev, Balanchine va coreografiar per a diferents formacions fins que
va conèixer Lincoln Kirstein i amb ell va fundar l'American Ballet i una escola per nodrir-se, l'School of
American Ballet. La companyia es va presentar a Nova York el 1934 amb set coreografies de
Balanchine i l'any següent va canviar el nom pel de Ballet Caravan, amb seu al Metropolitan Opera
House.

Malgrat que no va ser un revolucionari, Balanchine va canviar el concepte imperant de dansa clàssica.
Durant els anys 30 a Amèrica la dansa es desenvolupava des de criteris propis, allunyats del
classicisme europeu, i sorgien grans mestres del que seria la modern dance com Martha Graham. El
que va fer Balanchine va ser portar la tècnica clàssica però deslliurada de tots els encorsetaments dels
grans ballets. Les seves coreografies estaven despullades de grans escenografies, vestuaris vistosos i
argument. Eren la dansa en ella mateixa, la música transformada en moviment pur. Alguns diuen que
Balanchine va inventar la dansa abstracta, però ell ho negava.

Quan el Caravan Ballet va desaparèixer, Balanchine i Kirstein van fundar el New York City Ballet (1948),
que amb els anys va esdevenir una de les companyies més prestigioses del món ja que unia la tradició
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europea amb la modernitat americana alhora que presentava els nous treballs dels millors coreògrafs
d'aquell moment. El 1964 la companyia es va traslladar a una nova seu, el New York City Theater, al
Lincoln Center. En aquest local, l'escenari i el fossat de l'orquestra es van construir seguint les directrius
de Balanchine. El terra de l'escenari, també dissenyat per ell, va ser un invent revolucionari que s'ha
copiat posteriorment a tot el món, i consistia en el fet que les làmines de fusta estiguessin flotants sobre
una càmera d'aire per esmorteir els salts. Curiosament és el que ara se'n diu parquet flotant i s'instal·la a
la majoria de pisos.

'Jewels'
Actualment el York City Ballet és la companyia més gran d'Amèrica tal com el Ballet de l'Òpera de París
ho és d'Europa. Amb prop de 150 ballarins i més de tres segles d'existència -els seus antecedents se
situen a l'època de Lluís XIV-, la companyia ha celebrat també aquest hivern un homenatge a
Balanchine programant el ballet Jewels, que avui portem al Liceu.

Si les obres de Balanchine es caracteritzen per la sobrietat, a Jewels fa el contrari, en un picada d'ullet
irònica al passat. Estructurada com un tríptic -Maragdes, Robins i Diamants-, l'obra és un passeig pels
diferents estils coreogràfics predominants als països on Balanchine va viure. Maragdes, amb música de
Fauré, representa França, el bressol de la dansa, i es caracteritza pel seu romanticisme, elegància i
melangia. Robins, amb música de Stravinsky, és Amèrica, amb tota la seva vitalitat i passió i incursions
en el món del jazz i dels musicals. Finalment, Diamants, amb música de Txaikovski, és la seva Rússia
natal, i en ella Balanchine recupera la grandesa i magnificència dels millors ballets clàssics del Mariinski.

Assajant Don Quixot amb Suzanne Farrel el 1968
Martha Swope “Life Magazine”
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