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Dansa amb Chopin 
en estat pur  

Una escena de “Chopiniana”, una coreografia que es va mostrar delicada i subtil. LLUÍS CLOTET 

Mercè Boladeras 

El Ballet Estatal de Geòrgia ha estat 
l’encarregat de posar punt final a la 
temporada de dansa estable del 
Centre Cultural Terrassa. Ho ha fet 
amb una doble programació. El 
dissabte va estrenar “Fuenteoveju-
na” a Terrassa (aquest és un ballet 
que tenen en repertori però que 
fins ara no l’havien presentat a l’Es-
tat espanyol) i el dilluns van retre 
homenatge al mestre Fokine amb 
“Chopiniana” i “L’ocell de foc”. 

Hem tingut l’oportunitat ‘ assis-
tir a la doble funció. De “Fuenteo-
vejuna” (l’article va sortir aquest di-
marts) van destacar que la compa-
nyia va transmetre amb bona nota 
els sentiments d’alegria i drama 
que reuneix la peça, i que les exe-
cucions del clàssic van sortir quasi 
perfectes. 

El Ballet de Geòrgia té molts anys 
d’història del ballet de puntes, as-
sociat a l’antiga Unió Soviètica, i, 
per tant, aquest és un estil que do-
minen molt bé. Per aquest motiu, 
estàvem expectants per assistir a la 
segona funció d’homenatge al co-
reògraf Fokine que va ser el dilluns, 
un dia inusual en oferta cultural. 

La companyia va obrir l’actuació 
amb “Chopiniana”, una coreogra-
fia ideada per Fokine sobre una 
suite orquestral de Glazunov amb 
quatre peces (més tard se’n va afe-
gir una més) de Chopin. L’obra es 
va estrenar primer a Sant Peters-

burgo (1908) i després a París 
(1909). A la capital de la llum va 
prendre el nom de “Les Sílfides”, fen 
referència a aquelles criatures ima-
ginàries que apareixen als boscos 
en forma d’ideal femení. 

“Chopiniana” s’inspira en aquest 
mite. Presenta a un poeta que s’en-
dinsa en el món del somni. El poe-
ta es troba en un jardí, a la nit, i de 
sobte apareixen un conjunt de “síl-
fides”. La coreografia de Fokine és 
una poesia plena de romanticisme 
que flueix sobre la música de Cho-
pin amb una plàcida harmonia.  

DELICADESA 
El conjunt dels ballarins van realit-
zar una interpretació correcta. Vam 
gaudir de nou amb els passos a dos, 
els solos i els cors. La peça va respi-
rar tota la delicadesa que, a la vega-
da, transmet la suite orquestral de 
Chopin. Cal dir que “Chopiniana” 
és un punt de partida cap el ro-
manticisme més nítid i pur. La co-
reografia entrellaça fragments que 
es trenquen i es recomponen amb 
una sòlida unitat.  

Els ballarins van fer gala d’un ball 
de puntes i d’un braceig que fa que 
es presentin com éssers fantàstics, 
volàtils, eteris. I tot en un escenari 
on els ballarins són els protagonis-
tes perquè no hi ha cap decorat que 
li faci nosa. Només hi ha llum, una 
llum que guanya i perd intensitat 
per reforçar l’escena dramàtica.Res 
a veure amb “L’ocell de foc”, la peça 

de la segona part i que va conclou-
re l’actuació. Aquesta obra, que par-
teix d’un conte de bons (el príncep 
Ivan) i dolents (un bruixot de nom 
Kastchei) també es va estrenar a Pa-
rís (1910 ) però és molt més agosa-
rada que “Chopiniana”, tant que ens 
va semblar que passaven de la nit 
al dia. “L’ocell de foc” té com a pro-

tagonista a un ésser que és meitat 
dona i mitat ocell. La seva dansa es 
va anar desfent sobre la tristesa, la 
tendresa i l’alegria de ser rescatada 
pel príncep després que aquest 
doni mort a malvat i la seva cort de 
monstres. És un ballet que busca 
més el cop d’efecte escenogràfic 
que no pas la dansa en si. I cal dir 

que va haver moments que l’esce-
nari apareixia un xic caòtic. El ba-
llet es va acomiadar amb aplaudi-
ments. Vàrem mancar aquells bra-
vos entusiastes. I és que hi ha balla-
rins que ballen amb una tècnica 
acadèmica envejable però manca 
aquella gràcia innata per sacsejar  
l’ànim. 

b r e u s

El recital “Darrere el vidre” tanca avui               
el cicle d’homenatge a Feliu Formosa 

Organitzada per diverses entitats, una programació d’activitats 
d’homenatge ciutadà al poeta, dramaturg i traductor Feliu For-
mosa s’ha desenvolupat durant dues setmanes. “Terrassa a Feliu 
Formosa” es tanca avui amb el recital “Darrere el vidre”. A les deu 
de la nit, a la sala d’actes d’Amics de les Arts, Carme González, 
Cris Sirvent, Miquel Mallafré i Òscar Muñoz reciten una selecció 
de poemes de Formosa triats per ell i per Pau Monterde, director 
de l’espectacle. Joan Grimalt farà els acompanyaments al piano. 
Entrada de taquilla inversa. L’exposició sobre Feliu Formosa a 
Amics de les Arts encara es podrà visitar fins al 2 de gener. 

 

Sessions de jocs del Quinto per a 
persones amb capacitats diverses 

L’ Associació Daus, que treballa per la inclusió de les persones 
amb capacitats diverses, ha organitzat diverses sessions de joc 
del Quinto al centre cívic Maria Aurèlia Capmany, del barri de la 
Maurina. Es faran avui i demà, i també els dies 2 i 4 de gener, a 
partir de les sis de la tarda. Avui i el dia 2, les sessions es desen-
voluparan amb pictogrames projectats. Els cartons seran com els 
del bingo, perquè sigui més fàcil trobar els pictogrames. Hi hau-
rà una entrada solidària, que inclou xocolatada i dues partides. 
Demà i el dia 4, les partides seran normals, però també amb una 
entrada solidària de dos euros, amb dret a refresc i cervesa i dues 
partides. En alguns moments d’aquestes partides de Quinto, hi 
haurà  la participació de l’humorista Alberto de Momento.  

Entre moltes altres entitats que organitzen partides de Quinto, 
hi ha els Castellers de Terrassa. Demà faran sessió de tarda i nit, 
a partir de les sis, i diumenge només a la tarda. 
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