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1. Giselle, un ballet romàntic
Per entendre el ballet Giselle primer cal entendre què és el
Romanticisme. Es tracta d’un moviment cultural que es va originar a
Alemanya a final del S. XVIII, inicialment com a moviment literari però
que ràpidament va passar a influenciar totes les arts, entre elles la
dansa.
La seva característica fonamental és la ruptura amb la tradició i amb
l'ordre, i la cerca constant de la llibertat. El romanticisme és una manera
de sentir i concebre la natura, la vida i l'home mateix. Els sentiments
prenen importància davant de la raó i el pensament.

1.1 El ballet romàntic
On trobem els inicis de Romanticisme en la dansa?
La majoria d’investigadors coincideixen en
què s’inicia amb la creació del ballet
Sylphide, a París al 1832, obra coreografiada per Philippe Taglioni i interpretada per
la seva filla Maria Taglioni qui determinarà
l’arquetip1 del ballet romàntic, per calçar per
primera vegada les sabatilles de punta, per
vestir amb tutú de gases i per interpretar una
temàtica que es desenvolupa entre dos
universos:
el
terrestre
l’humà
i
el
sobrenatural.
De
fet,
el
ballet
romàntic
s’anirà
desenvolupant
durant el primer terç del
segle XIX i posarà ànima a tot el llenguatge acadèmic heretat dels
segles anteriors. L’espectacle s’aproparà a la poesia, l’acció dramàtica i
els sentiments agafaran importància. Paral·lelament, la tècnica de la
dansa progressarà:
•
•
•

Les sabatilles de puntes s’imposen i “l’arabesque2 troba la seva
forma definitiva.
Els vestits s’alleugereixen facilitant la fluïdesa dels moviments.
Els coreògrafs enriqueixen les evolucions del cos de ball.

1

Arquetip: model original i primari.
Arabesque: una de les posicions bàsiques en ballet clàssic en què el cos està de perfil, suportat per una
cama que pot estar recta o flexionada, i l'altra cama aixecada darrere i estirada. (Veure la imatge que
acompanya el text).
2

3

•

Els escenògrafs gràcies als avanços de la maquinària dels teatres
poden introduir nous ambients, decorats i efectes de llums. Propis
del romanticisme seran els boscos misteriosos i la llum de la
lluna.

Quins temes tracten els ballets romàntics?
En aquests ballets s’expressen els somnis de l’ésser humà, la irrealitat,
la metafísica, en una paraula: l’espiritualitat. El ballet ja no serà
únicament una diversió sinó que també tindrà un contingut emocional
profund, diuen què la dansa es converteix en el “llenguatge de l’ànima”.

Les grans ballarines del romanticisme

Les ballarines que representaran el
romanticisme, conegudes com les tres
gràcies, seran: Maria Taglioni, Fanny
Elssler i Carlota Grisi (a la imatge de
l’esquerre). A través de les puntes i de
l’arabesque semblaran superar la gravetat
de la matèria i semblarà que volin.

L’estil romàntic s’imposarà a partir del 1832,
una nova sensibilitat
que a principis de segle
ja es manifesta en les
simfonies i els líders
dels
compositors
alemanys, en la poesia
melancòlica de Bayron,
els escrits medievals de W. Scout
o les visions tràgiques de Goya.
Al principi en el ballet s’introdueix
tímidament.
Sylphide i Giselle seran els noms
de
les
dues
heroïnes
del
romanticisme.
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1.2 Giselle: l’obra mestra per excel·lència
Giselle
es
l’obra
mestra
per
excel·lència del ballet romàntic. Encara
avui és una obra clau del repertori per a
moltes companyies de ballet a nivell
mundial. S’estrenà al juny de 1841, el dia
de l’aniversari de la seva protagonista:
Carlotta Grisi (a la imatge).
Aquest ballet va comptar amb la
col·laboració d’importants personalitats de
l’època. Théophile Gautier el va idear. Era
crític, escriptor i poeta, i va tenir un paper
fonamental en la definició del ballet
romàntic. Inspirat en l’art i la persona de
Carlotta Grisi va trobar una idea teatral
adequada per a ella, inspirada en una
llegenda popular, i va fer un llibret
ajudat per un sòlid dramaturg de teatre
musical: Jules Henri Vernoy de SaintGeorges. Jean Coralli, coreògraf principal de l’Opera de París, va crear la
coreografia, permetent que Jules Perrot, també coreògraf i company de
Grisi, composés també una part important de la coreografia. La música
va estar a càrrec d’Adolphe Adam, reconegut compositor d’aquell
moment. Es diu que la va escriure en una setmana. Va ser important la
creació del personatge de Giselle a càrrec de la jove italiana Carlotta
Grisi, que es va convertir en gran étoile3 de l’ Òpera al costat de Lucien
Petipa, qui va donar personalitat al paper d’ Albrecht i es posicionà com
estrella de l’Òpera.
Tot i que abans de Giselle es va crear La Sylphide, els experts
coincideixen en què Giselle està més articulada i és més coherent en
quan que representa dos aspectes complementaris de la
sensibilitat romàntica: el terrenal i el sobrenatural. El primer acte
de l’obra recull vivències, comportaments i sentiments dels seus
protagonistes, contextualitzat des d’una llegenda medieval que té lloc al
camp; en el segon acte, es mostra l’estètica característica del ballet
romàntic, una llum de lluna i un vestuari de gasa per donar la sensació
d’irreal, sobrenatural i màgic.
La coreografia de Giselle representa la maduresa de l’estil acadèmic del
ballet on es respecten la puresa de les línees i l’equilibri en la successió
de passos i figures. No es manifesta mai com únicament virtuosisme, tot
al contrari, cada moviment està lligat al desenvolupament dramàtic, fins
al punt de traduir el llenguatge “ballat” fins i tot la pantomima i de
3

Étoile: ballarina estrella, principal.
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resoldre per si mateix, és a dir, en dansa tots els moments d’acció. En la
primera part, la ballarina expressa des de l’alegria fins la tragèdia
i la mort. Amb una tècnica i estil vinculat al món terrenal, a una
pantomima ballada; mentre que en la segona part, li segueix un estil
aeri i el pur lirisme del ballet conegut com ballet blanc.
Giselle ha estat una peça revisada i coreografiada per nombrosos
coreògrafs al llarg de la història. Una de les més conegudes és la versió
de Marius Petipa, i una versió contemporània per excel·lència és la del
coreògraf suec Mats Ek. Ha estat interpretada per quasi totes les més
grans ballarines de tot arreu del món, des de Carlotta Grissi en
endavant: Fanny Elssler (1843), Tamara Karsavina (1910), Margot
Fonteyn (1937), Yvette Chauviré (1944), Carla Fracci (1959), Alicia
Alonso (1943) i Ana Laguna (1982), entre moltes altres. També els
més reconeguts ballarins han interpretat el rol del príncep Albrecht, des
de Serge Lifar a l’Opera de París i Vatslav Nijinski amb els Ballets
Russos, fins als ballarins més propers als nostres temps com Rudolf
Noureyev i Mikhaïl Baryshnikov.
Després de Giselle moltes coreografies donen testimoni de la vitalitat de
l’escola romàntica, no només a París, sinó a altres capitals europees.
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2. Presentació del programa
Giselle és la segona coreografia de
David Dawson per al Ballet de
Dresden. Un relat sobre el destí,
l’amor, la desesperació, la follia i,
finalment, la mort i el sacrifici que
Dawson passa pel filtre del seu estil
inconfusible per tal de redescobrir
per al públic del segle XXI una
gran i eterna història d’amor.
Un ballet que guarda l’essència del
roman-ticisme, ple de misteri,
poesia, bellesa etèria i passions
perilloses. Una peça que, en
realitat, trenca moltes normes des
de la seva creació, un experiment
emocional que va suposar una
autèntica ruptura amb els convencionalismes de l’època. Tota
aquesta herència és reescrita des
de la mirada jove i apassionada de
Dawson.

2.1 Giselle segons el coreògraf
"Amb la meva Giselle volia crear una visió contemporània de l’obra i
explicar-la en el llenguatge de la meva generació. Giselle és una obra
que, durant l’època romàntica, va definir de nou el ball i el seu
llenguatge del moviment i, en certa mesura, els va reinventar. Quan
contemplo aquest ballet en la seva història, m’adono altra vegada de
com els artistes d’aquella època van qüestionar les normes del passat i
van buscar nous camins en l’experimentació. Per a mi, Giselle conté en
la seva essència la rellevància de la dualitat, la duplicitat i el destí i
transcorre en un món ric en misteris poètics, bellesa etèria, amors
perillosos i una mort massa prematura. Una peça plena de fantasia i
imaginació. I tracta sobre el ball. Sobre el ball en ell mateix i sobre la
seva gran i complexa transcendència. Aquest ball és emocional i
expressiu. El meu propi estil i un nou llenguatge del moviment han de
contribuir a redescobrir aquesta història d’amor per a la nostra època".

David Dawson
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2.2 L’argument

Giselle explica la seva pròpia història sobre
un amor no correspost: estima sense
esperança un home que pertany a una altra.
En la transició de nena a dona, experimenta
per primera vegada el desig apassionat d’un
amor que encara no coneix la desconfiança,
el desengany ni la pèrdua. Quan ho
descobreix, perd la raó i els esdeveniments
prenen el seu curs i la condueixen finalment
cap a la mort. Cap a una mort, la causa de la
qual roman inexplicable. Va ser un accident o
va ser a propòsit? Acollida en el misteriós i
temut món de les llegendàries Willis, Giselle
resisteix el desgreuge i la venjança. Omnia
vincit amor (l’amor ho pot tot).

Primer acte
És el matí i s’inicien els preparatius per a
una festa nupcial. Hilarion, amic de
Giselle i confident des dels dies
d’infantesa, deixa flors davant la seva
porta en senyal del seu amor. Albrecht, el
qual també estima Giselle, arriba i amaga
la seva identitat com a membre del
seguici4 de Bathilde.
La seva dolça i feliç trobada amb Giselle
es veu interrompuda quan Hilarion
s’enfronta al seu nou rival. Afligida,
Giselle li torna les flors a Hilarion abans
de presentar a la seva comunitat l’home
que estima.
La núvia està llesta per al casament. De broma, els seus amics
l’adverteixen del perill de morir abans del matrimoni i convertir-se en un
esperit perdut i infeliç. Quan el grup es dirigeix cap al casament, una de
les noies troba el ganivet amagat d’Albrecht i el dóna a Hilarion. Bathilde
arriba amb el seu seguici. S’entusiasma amb Giselle i li regala un lliri.
Giselle acompanya el seguici a casa seva. Hilarion veu confirmada la
creixent sospita que Albrecht pertany al seguici de Bathilde. La comitiva
4

Seguici: conjunt de persones que acompanyen i segueixen algú per fer-li honor en una cerimònia, marxa
solemne.
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nupcial torna i, quan el dia s’apropa a la nit, comença la festa.
Contagiada de l’alegria de la festivitat, Giselle balla per a Albrecht.
Hilarion interromp la celebració i revela la identitat d’Albrecht. Quan
Giselle s’enfronta al passat d’Albrecht, cau en la bogeria i és arrossegada
cap a una mort tràgica i prematura.

Vols saber com continua? El segon acte

Ha passat un temps des de la mort de Giselle. Albrecht, malalt de dolor per
la culpa i el remordiment, s’enfronta a la minvant claredat del record de
Giselle, una ombra que a vegades és clara i altres vegades, frustradorament
confusa.
Enfonsat en la tristesa i submergit en els records, contempla les vagues
imatges dels moments passats de la seva vida i del seu amor. L’aparició
que veu a la llum de la lluna és la imatge de Giselle, capturada en el record
dels seus últims moments.
Albrecht plora i la seva fantasia és capturada per les històries que es van
explicar durant l’últim dia de Giselle al seu món. S’aferra als sentiments
purs que s’originen en el seu propi record. El blanc i el negre s’uneixen en
un sol color. Arriba a la conclusió que després de la mort i el dolor només
l’amor té importància i roman per sempre. El seu record ple d’amor per
Giselle permet Albrecht fugir de la tristesa, escapar del penediment i vèncer
l’aflicció.
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3. El coreògraf: David Dawson
Nascut a Londres, es va
formar a l’escola del
Royal Ballet de Londres i
a la Rona Hart School. Ha
format part del Ballet
Nacional Holandès, Ballet
Mariinski (Kirov), Boston
Ballet, Ballet Reial Suec,
Ballet
National
de
Marsella, Reial Ballet de
Flandes, Ballet Nacional
Finlandès, Australian Ballet, Royal New Zealand
Ballet, Ballet de Frankfurt,
English
National
Ballet, Birmingham Royal Ballet. Ha estat coreògraf resident al Ballet
Nacional Holandès (2004-06) i ho és del Ballet Semperoper de Dresden.
Entre les seves creacions destaquen The World According to Us, Giselle,
On the Nature of Daylight, A Sweet Spell of Oblivion, Das Verschwundene, The Gentle Chapters, Reverence, Morning Ground, 00:00,
TheGrey Area, A Million Kisses to My Skin, Psychic Whack, Step Study,
Scenes from an interview i Born Sleepy. Ha rebut, entre molts altres
premis, el Benois de la Danse al millor coreògraf.
Debutà al Liceu la temporada 2009-10 amb Faun(e).
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4. La companyia: Semperoper Ballettt
El Semperoper Ballettt de Dresden es troba en l'edifici de l'Òpera de l'Estat
de Sajònia a Dresden (Alemanya), més coneguda com la Semperoper. És un
dels més bells teatres d'òpera en el món. La companyia de dansa ofereix
cada temporada 70 actuacions d'un alt nivell acompanyat per l'Orquestra de
l'Estat de Sajònia, la “Staatskapelle”.
La companyia es compon actualment d'uns 60 ballarins de les més diverses
procedències, fet que li confereix un segell internacional. El Semperoper
Ballett presenta obres del repertori romàntic -com la que veureu al Liceu-,
clàssic, neoclàssic i modern. El gran nombre de ballarins i la seva actual
formació de ballet permet a la companyia interpretar clàssics de llarga
durada i barrejar-los amb repertori contemporani.
El Semperoper Ballett de Dresden té una llarga història. La companyia es va
fer un nom per primera vegada durant els anys 20 sota la direcció d’ Ellen
Cleve-Petz. Es van crear coreografies que es troben entre les millors d'aquell
moment. Quan el teatre va ser destruït al 1945, la carrera del ballet
semblava haver arribat a la seva fi. Poc després, però, va seguir amb obres
clàssiques i la tradició romàntica de llarga durada, i hi va haver un fort
compromís amb la producció de noves obres. La llarga trajectòria d'activitats
de Tom Schilling va influir decisivament en la història del ballet en la
República Democràtica Alemanya i, en particular, va promoure la labor del
ballet a Dresden en els anys 50 i 60.
Entre 1978 i 1985 les obres del coreògraf Harald Wandtke van captar
l’interès del públic i dels cercles professionals. Des de l'any 1985 el conjunt,
allotjat de nou en la restaurada Semperoper, va demostrar la seva
importància artística amb innombrables actuacions de diversos coreògrafs
de renom davant un públic nacional i internacional. Inclou obres de Harald
Wandtke, Oleg Vinogradov, Konstantine Russu, Hilda Riveros, Emöke
Pöstenyi i Birgit Cullberg.
De 1993 fins a 2006, Vladimir Derevianko en va ser el director artístic i va
portar els nous ballets clàssics i moderns que van enriquir el repertori de la
companyia amb obres de grans coreògrafs com Mauro Bigonzetti, Mats Ek,
William Forsythe, Jiri Kylian, John Neumeier, Uwe Scholz, Glen Tetley,
Stephan Thoss, Vladimir Vassiliev, i Petr Zuska. Aaron S. Watkin, va ser
nomenat director artístic del ballet de Dresden SemperOper juntament amb
David Dawson com a coreògraf resident a partir de la temporada
2006/2007.
Crear la dansa que ve del cor i parla al cor i, a través de l'art del moviment,
comprendre aquestes emocions humanes profundes que les paraules de
vegades no poden expressar: aquest és l'objectiu i la tasca de la nova
companyia de ballet de Dresden SemperOper.
www.semperoper.de // També a YouTube i Facebook
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5.Fitxa artística

La companyia
Director artístic: Aaron S. Watkin
Coreògraf: David Dawson
Director musical: David Coleman
Escenografia: Arne Walther
Vestuari: Yumiko Takeshima
Il·luminació: Bert Dalhuysen
Mànager: Adi Luick

Ballarins:
Principals: Yumiko Takeshima, Guy Albouy, Jiří Bubeníček, Raphaël
Coumes, Olga Melnikova, Natalia Sologub.

Primers solistes: Julia Carnicer, Maximilian Genov, Svetlana Gileva,
Leslie Heylmann, Britt Juleen, Andrea Parkyn, Denis Veginy, Fabien
Voranger, Elena Vostrotina.

Segons solistes: Claudio Cangialosi, Séverine De Cussac, Laurent
Guilbaud, Oleg Klymyuk, Ana Presta, Elena Sheshina, Arika Togawa,
Jón Vallejo.

Cos de ball: Hiroko Asami, Mario Hernandez, George Hill, Chantelle
Kerr, Raquél Martínez, Anna Merkulova, Pavel Moskvito, István
Simon, Duosi Zhu.

Xerrada introductòria
Explicador de dansa:Toni Jodar
Gestió: Bddansa/Beatriu Daniel
Agraïments: Montse Colomé i La Caldera, Centre de Creació de Dansa
i Arts Escèniques Contemporànies.
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6.+ Sobre la dansa
6.1 Ser ballarí
“El ballarí de veritat només viu per a la dansa”, Serge Lifar.
Voluntat, rigor, constància i austeritat, són algunes de les fortaleses
que distingeixen els ballarins. Ballar és un ofici que demana
compromís i requereix entre d’altres coses, actualitzar-se dia a dia.
Ballar vol dir, fer un training diari, cuidar-se el cos i tenir salut; “estar
en forma” per ser un bon instrument pel coreògraf.
El ballarí és l’ intèrpret que porta el missatge del coreògraf al públic;
és transmissor d’una idea a través del seu cos i de la seva
interpretació. Però el seu rol va més enllà, tal com ho és un músic o
un actor, també, en certa manera, és co-creador: la dansa neix del
diàleg que s’estableix entre un coreògraf i el ballarí. Maurice Béjart
comenta: “És en la mesura que busquem comprendre la forma, el
ritme i la voluntat d’un cos, que ens arrisquem a trobar una obra
original”.
Al llarg de la història són també els ballarins qui fan evolucionar la
tècnica de la dansa, a través de la superació constant d’ells mateixos.
Fins i tot aquesta inquietud, curiositat o recerca ha contribuït a la
definició d’un estil de dansa, com va ser el cas de l’època romàntica
on per primera vegada una ballarina es va voler enfilar sobre unes
sabatilles de punta. Fet que representa, no només un símbol de la
dansa femenina, també l’espiritualitat pròpia del romanticisme,
l’anhel de mirar cap a l’infinit, de sobrepassar el món terrenal.
Des de l’antiguitat en què el ballarí era anomenat savi i tenia un
status social, la idea de les grans estrelles havia quedat gravada en el
públic, per tant, els empresaris al igual que alguns coreògrafs, sabien
que era necessari afegir noms clau d’algunes de les estrelles de la
dansa, com per exemple Nureyev o Baryshnikov, perquè era una
manera d’assegurar l’èxit d’un ballet i tenir la sala plena
d’espectadors. Aquest esperit va ser una forma de funcionar durant
una època i també era una manera de poder mantenir la complexa
estructura dels ballets, concebuts principalment per posar en valor
les estrelles.
Serà necessari esperar l’època moderna per a que el grup guanyi la
seva autonomia davant dels solistes. És a dir, que cada membre d’un
grup intervingui en el ballet en qualitat d’individu responsable. Per
això, serà necessari que l’ intèrpret reafirmi la seva individualitat.
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Un dels punts forts de la dansa moderna és que desenvolupa la
personalitat i l’esperit del ballarí. Això suposa i imposa un tipus de
vida molt particular, una forma de viure i de pensar, una forma de
ser.
Com fer-se ballarí? La majoria de professionals coincideixen;
opinen que un ballarí ha de tenir unes condicions naturals, unes
qualitats físiques: flexibilitat, equilibri, resistència, rigor, intuïció del
moviment i del ritme, la percepció de l’espai, la musicalitat, la
concentració, la memòria, la intel·ligència del personatge que
representa i sobretot ser capaç de transmetre l’emoció. Cada estil de
dansa requereix les seves qualitats específiques. Per a ser un ballarí
de clàssic es requereix un rigor més acurat que per ser-ho de
contemporani. Són tipologies diferents, les qualitats han de ser-hi en
ambdós casos però podríem afegir que la dansa contemporània ha
deixat existir una idea de ballarí més oberta en el sentit que un
ballarí pot ser alt, baix, prim o més rodó. El valor està en la seva
presència i la personalitat.
Pel ballet, on un ballarí depèn del seu virtuosisme, la vida
professional s’atura aproximadament als 40 anys, però en la dansa
moderna, un ballarí té una vida més llarga. Els valors són uns altres:
la presència escènica, la interpretació,..., es va més enllà del
virtuosisme dels passos. Per exemple, Merce Cunningham, que va
desenvolupar el concepte de contemporaneïtat, va actuar fins als 80
anys, i Baryshnikov, una de les grans estrelles de la dansa clàssica
del S.XX, actualment amb més de 60 anys encara puja a l’escenari.
Ell és un exemple excepcional perquè, al llarg de la seva carrera, ha
estat capaç d’interpretar tots els estils de dansa i actualment s’adapta
a les limitacions de l’edat, i és intèrpret de les obres més insòlites i
innovadores del panorama americà contemporani. Malgrat la seva
edat no ha renunciat a ballar.
Ser ballarí és un acte de comunicació. Exposar-se davant d’un públic
comporta tenir unes aptituds per a comunicar i expressar, a través
del cos i dels moviments, les idees del coreògraf.
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6.2 Ser coreògraf
“Fem la coreografia a dos, com fem l’amor”, Maurice Béjart
Etimològicament el coreògraf és aquell que escriu la dansa. Ell és qui
tria el tema de l’obra, la partitura, i tot l’equip de col·laboradors que
realitzaran l’escenografia, el vestuari, la il·luminació i les imatges
audiovisuals. Tot això ho pensa i planifica abans de concebre la
coreografia. Ell és el responsable de posar sobre la taula una idea. Fa
de conciliador entre les formes i el moviment, els sons i la llum.
La forma de treballar d’un coreògraf lògicament depèn de la seva
personalitat. La gran majoria, treballen en estreta col·laboració amb
els seus intèrprets, i es donen casos, en què aconsegueixen la
inspiració a través d’un ballarí o ballarina en particular. Altres arriben
a l’assaig amb una planificació feta com si haguessin presentat una
obra ja prèviament escrita.
El coreògraf a més a més de treballar amb éssers humans ha de tenir
un coneixement de la música igual que els grans directors
d’orquestra; Fokine, coreògraf dels Ballets Russos, s’emportava la
partitura al llit i la llegia com si fos un llibre; Balanchine havia
estudiat al conservatori i era un bon pianista. Els coreògrafs antics
eren sempre músics, actualment acostumen a ser artistes molt
cultivats en la música.
La coreografia té un procés de creació que depèn de cada
personalitat: alguns, com Balanchine, fixen els passos, creen el
moviment a partir de la partitura, dels moviments musicals. D’altres la majoria- imaginen uns passatges coreogràfics relativament lliures
pel que fa a la música.
Un coreògraf és l’artista que té el privilegi de visualitzar els
pensaments, els desitjos, els somnis i els comportaments de la seva
època a través del moviment del cos a l’espai i com a conseqüència
associa l’inefable al sentit d’allò essencialment humà. John Neumeïer,
també un dels grans coreògrafs neoclàssics, deia: ”si pogués dir-ho
amb paraules, no tindria la necessitat de crear”.
Expressar allò inexpressable que no té una traducció racional amb el
llenguatge de les paraules, aquesta és la proposta del coreògraf.
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Com començar una coreografia? En el ballet clàssic, el punt de
partida era el llibret elaborat per un llibretista d’ofici. Això era la base
del treball del compositor i del coreògraf. El segle XX propicia una
altra forma de treballar, sobretot dóna valor a la individualitat del
coreògraf i elimina el lligam amb el llibretista professional i el
compositor.
Avui dia, el coreògraf, a partir d’una primera idea, s’adreça al músic i
l’associa a la seva creació o bé tria una partitura ja existent.
A l’iniciar una coreografia, sempre es tria un tema literari, una idea
poètica, una música,... i cadascú els troba segons la seva
personalitat. Balanchine s’adreça a la música amb una preferència
per Stravinski que li va dictar les seves principals obres mestres;
Béjart està molt influenciat per la filosofia i la metafísica orientals; i
l’Aprés Midi d’un Faune, una de les obres dels Ballets Russos
interpretada per Nijinski i que tal i com es va concebre va
revolucionar el món de l’espectacle, va néixer el dia que Diaghilev va
anar amb Nijinski a un museu i tots dos es varen parar davant d’un
quadre amb la figura d’un faune.
Hi ha casos en què el coreògraf és el seu propi intèrpret. Altres han
trobat a través dels ballarins la seva identitat dansant. Hi intervé
l’alquímia del moviment, propera a cada creador: l’una vers el
llenguatge clàssic, l’altre vers la tècnica moderna. El coreògraf és qui
determina a través de la seva imaginació les línies principals de
l’obra, però el treball real es fa a l’estudi d’assaig amb els ballarins.
És a través del ballarí que l’obra pren forma i ànima.
La crítica i historiadora Laurence Loupe ens diu que la dansa és un art
que s’exerceix a partir de poques coses: el material d’un mateix i
l’organització d’una certa relació amb el món. Aquesta és la principal
eina de la que es serveix un ballarí per a construir un univers, un
imaginari, un pensament i una dramatúrgia.
La coreografia s’inicia entre la relació que s’estableix amb els altres i
comença un treball de composició. Aquest és el destí i el miracle de la
creació coreogràfica: estirar dels fils invisibles i donar cos al que no
existeix, “fer existir les imatges invisibles”, deia Mary Wigman. El
moviment és el mitjà, el cos n’és l’ instrument.
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Com pren forma la coreografia? Només cal visitar un estudi de
dansa per entendre-ho. Sobre una banda sonora musical i segons les
indicacions del coreògraf, els ballarins una vegada, dues, tres i tantes
com faci falta, repeteixen una frase coreogràfica i busquen a través
del moviment l’expressió que més s’adequarà a allò que vol dir el
coreògraf.
S’ha d’entrar en un estudi de dansa -un espai diàfan amb el terra de
fusta, lloc de treball habitual dels artistes de la dansa- i veure el que
col·loquialment en diem assaigs.
Darrera d’un o dos minuts de coreografia hi ha moltes hores de
treball. Una vegada es passa tot el procés entre ballarins i coreògraf
cal vestir l’obra amb el vestuari, l’escenografia, la il·luminació i els
diversos efectes que embolcallen una peça coreogràfica, una obra.
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