
 



GRAN TEATRE DEL LICEU

Temporada 91-92

CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Ministerio de Cultura

Diputació de Barcelona
Societat del Gran Teatre del Liceu



MASRl ERA
Des de 1840

Totes les joies Masriera estan numerades i firmades.Van acompanyades d'un certificat d'origen i autenticitat.
De venda només en establiments autoritiats.

BARCELONA • Bagués - Masriera i Carreras MADRID • Grassy



Dance Theatre of Harlem

Fundadors: Arthur Mitchell, Karel Shook
Director artistic: Arthur Mitchell

Director musical: Milton Rosenstock

Dimarts, 10 de setembre, 21 h., funció num. 7, torn A
Dimecres, 11 de setembre, 21 h., funció núm. 8, torn D

Dijous, 12 de setembre, 21 h., funció núm, 9, torn E
Divendres, 13 de setembre, 21 h., funció núm. 10, torn C
Dissabte, 14 de setembre, 17 h., funció núm. 11, torn T

Dissabte, 14 de setembre, 22 h., funció núm. 12, fora d'abonament



Dance Theatre of Harlem

El Dance Theatre of Harlem fou fundat el 1969 per Arthur Mit¬
chell, ballarí principal del New York City Ballet. Ell, arran de
l'assassinat de Martin Luther King júnior, determinà fer alguna cosa

pels joves de Harlem que patien desavantatges, tant en el camp
econòmic com en l'artistic, i donar-los l'oportunitat de conèixer i
estudiar el ballet.

S'havia assumit, de sempre, que els negres només podien ser su¬

periors en dansa afro-ètnica, caribenya, jazz, tap i modem-dance.
Mai cap ballarí negre no havia intentat formar un ballet clàssic
amb ballarins de color. Mitchell fou el primer a fer-ho, i demostrà
la falsedat del mite fal.laç que els negres no podien interpretar
ballet.

Seguint els consells del director i coreògraf del New York City
Ballet, George Balanchine, Mitchell sabia que cap companyia de
dansa no pot existir i mantenir-se si no té al darrera una escola.
Amb diners propis, llogà un garatge a la St. Nicholas Avenue de
Harlem, hi posà un terra nou i, amb la col.laboració de Karel Shook,
començà a donar classes a nens i adolescents. Al principi, comptà
amb 30 estudiants; però, al final de l'estiu, l'escola tenia 400 nens

que seguien el programa d'estudis i que, si eren més petits de 12
anys, només pagaven 50 centaus per les classes, mentre que, a
la resta, se'ls cobrava la quantitat d'un dòlar.
Tot i que es necessiten de 7 a 10 anys per formar un ballarí clàs¬
sic, l'objectiu de Mitchell era de permetre que els seus ballarins
actuessin immediatament; és a dir, que els joves aprenien mentre
actuaven. D'aquest fet radical van sobreviure els ballarins que
integraren la Dance Theatre of Harlem, companyia que té ac¬
tualment la seu, conjuntament amb l'escola, al carrer 152 de Nova
York, en un edifici de maons, que compta amb sis sales d'assaig,
una biblioteca de centenars de llibres i revistes de dansa, una botiga
de material de dansa i uns quants despatxos administratius.
Mitchell comenta: «Des del principi vaig fer el possible per acon¬

seguir que la companyia s'aguantés per ella mateixa, i com que
hi havia la idea que els artistes no érem gent de negocis, em vaig
posar en contacte amb amics de totes les àrees possibles —ad¬
vocats, comptables, gent de Wall Street—, i així vaig aconseguir



l'assessorament extern necessari. Vaig formar un consell
d'administració, i vam sol·licitar donacions i fons privats. També
vaig estudiar el funcionament de totes les grans companyies del
món per tal de conèixer-ne els problemes i d'intentar evitar-los.»
Si bé la companyia era integrada al principi per gent de color, el
Dance Theatre of Harlem aplega actualment 50 ballarins, de totes
les races, que han estat seleccionats per les seves qualitats tècniques
més que no pas pel color de la pell.
La companyia Dance Theatre of Harlem va fer el seu debut oficial
el 8 de juny de 1971, al Guggenheim Museum de Nova York, i
compagina d'aleshores ençà Ies sessions anuals a Nova York amb
les gires internacionals. Cal destacar, d'aquestes, la que va dur-la
a actuar a la Royal Opera House Covent Carden, de Londres, i la
que va fer per la Unió Soviètica: Moscou, Tbilisi i Leningrad, on
va rebre una ovació espectacular al teatre Kírov.
El 1985, el Dance Theatre of Harlem actuà ja al Gran Teatre del
Liceu i hi mostrà una part del seu repertori. Aquest compta amb
més de 75 obres, moltes de les quals han estat creades amb un

llenguatge coreogràfic neoclàssic, que sorgeix de la dansa aca¬

dèmica, amb alguna aportació escadussera de dansa moderna i
dansa jazz.



 



Arthur Mitchell

Arthur Mitchell nasqué l'any 1934 a Nova York. Fill d'un constructor,
va créixer a Harlem i, com se sol dir, inicià la seva vida al carrer

a una edat molt primerenca. De caràcter fort i audaç, el jove Arthur
mostrà un interès especial pel ball, pel qual tenia una predisposició
innata. Un professor de l'escola d'adolescents, en veure'l ballar
en una festa, li suggerí que s'inscrivís a una audició per entrar a
la High School of Performing Arts, de Nova York.
Als 15 anys, Mitchell es preparà i assajà un fragment de «rap» per
ballar-lo davant d'un tribunal on figuraven personalitats com ara
Martha Graham, Lincoln Kirstein i John Martin —en aquells temps,
el critic de dansa del «New York Times»—, que li van donar un
veredicte favorable.

Són paraules del mateix Mitchell, les que reflecteixen les dificul¬
tats que li calgué de superar essent estudiant: «Durant el primer
any, jo era a l'escola un renegat i no podia seguir les ordres que
rebia, perquè m'havien col·locat en una situació molt estructura¬
da que no podia entendre. Em trobava en un món de classe mitjana,
i això era totalment desconegut per mi; a més, era conscient que
tenia un cos difícil, els meus peus no eren gaire bons, les meves

espatlles eren estretes, em costava assimilar els exercicis... Final¬
ment em van dir que, probablement, mai no seria ballarí.»
Però la tossuderia de Mitchell no ho va permetre així, i arribà a
ser l'únic estudiant negre que va rebre un dels premis anuals que

atorgava la High School of Performing Arts Dance. Aquest premi
li facilità una beca per a estudiar a l'escola de l'American Ballet;
també fou becat per a entrar al Bennington College.
Arthur Mitchell formà part de les companyies de Donald McKayle
i de John Bultler abans d'entrar, el 1955, al New York City Ba¬
llet, on debutà amb el quart moviment de Western Symphony de
Hersky Kay, amb coreografia de George Balanchine. De seguida
fou nomenat ballarí principal de la companyia, i hi va pertànyer
durant un període de 15 anys. A més, participà com a artista invitat
en altres companyies de dansa i a diversos «shows» de Broadway.
George Balanchine, director del New York City Ballet, creà es¬
pecialment per a Arthur Mitchell el pas a dos del ballet Agon i el
paper alegre i picaresc de Puck de A Midsummer Night's Dream.



El 1968, Mitchell accepta la proposta de formar el Ballet Nacio¬
nal de Brasil, però arran de l'assassinat de Martin Luther King júnior
determinà tornar als Estats Units per fundar, juntament amb Ka-
rel Shook, i gràcies a una ajuda econòmica de la Fundació Ford,
la Dance Theatre of Harlem, una escola i una companyia de dansa
que, en els seus orígens, estava formada només per ballarins de
color, amb la intenció de demostrar la falsedat de la invenció que
els negres no eren capaços de ballar d'una manera adequada, ni
la dansa acadèmica, ni els ballets de repertori.
Arthur Mitchell ha estat guardonat amb distincions diverses; cal
destacar-ne Actor's Equity Paul Robeson Award, el New York Public
Library's Lion of the Performing Arts, tretze Honorary Doctorate
Decrees —compresos els de Harvard University, Princeton Uni¬
versity i Williams College— i Harkness Distinguished Artist in the
Dance, entre d'altres.
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Dance Theatre of Harlem

Programa I
(dies 10, 11 i 14*)

Sérénade Música: Piotr I. Txaikovski

Coreografia: George Balanchine

Dialogues Música: Alberto Ginastera
Coreografia: Glen Tetley

Ginastera Música: Alberto Ginastera

Coreografia: Billy Wilson

Programa II
(dies 12, 13 i 14**)

Concerto in F Música : George Gershwin
Coreografía: Billy Wilson

Dialogues Música: Alberto Ginastera
Coreografía: Glen Tetley

John Henry Música: Milton Rosenstock
Coreografía: Arthur Mitchell

Amb el patrocini d'AMERICAN EXPRESS

IBERIA és la companyia aèria oficial
de la gira a Barcelona de la

Dance Theatre of Harlem

* A les 22 h.
" A les 17 h.



 



Sérénade

Sérénade és el primer ballet que féu George Balanchine als Estats
Units.

El coreògraf s'inspirà en la partitura ele Txaikovski Serenata per
a corda, en do major per a fer un ballet sense cap narrativa ni
argument concret, malgrat que la música tingui en els seus quatre
moviments ballables unes qualitats variades que suggereixen
emocions i situacions humanes diverses.
En l'obra original, els quatre moviments de la partitura de
Txaikovski es ballen sense interrupció.
El primer moviment, en forma de «Andante non troppo - Allegro»,
acompanya un grup de ballarines que apareixen immòbils en
escena per executar tot seguit una successió de danses en forma
de solos i de petits grups, fins que apareix un ballarí, i inicia amb
una de les ballarines el segon moviment, un vals, en què també
participen la resta de ballarines. Al tercer moviment -el quart de
la suite original- pertany una brillant melodia russa que utilitza
el coreògraf per expressar l'alegria dels intèrprets i, alhora, la solitud
d'una de les ballarines. El quart moviment mostra la rivalitat en¬
tre dues ballarines per tal d'aconseguir l'estimació d'un home, amb
tot el que comporta d'èxit per a l'una i de derrota per a l'altra.
Sérénade és el resultat d'una evolució coreogràfica que Balanchine
inicià a l'escola de l'American Ballet a fi de donar als alumnes una

idea que ballar en un escenari difereix de fer-ho en una classe.
El coreògraf construí l'obra reflectint les incidències que tenien
lloc dia rera dia a la classe de dansa. Les entrades i les sortides
de les noies de la classe, la incorporació progressiva de nois, els
retards, etc., formen part d'una de les coreografies més repre¬
sentatives de l'estil de Balanchine.
Sérénade fou estrenada el 9 de juny de 1934 pels alumnes de la
School of American Ballet, a la residència de Felix M. Warburg, a
White Plains, Nova York.
Amb el pas dels anys, el mateix Balanchine ha anat fent variacions
a la coreografia original i ha arribat a ampliar el ballet amb la
utilització de tota la partitura de la Serenata per a corda de
Txaikovski.



Dialogues

Glen Tetley s'inspirà en el Concert per a piano i orquestra, op.
26'd'Alberto Ginastera a l'hora de crear una peça coreogràfica que

integra l'essència del seu treball: la combinació d'elements de la
dansa clàssica i de la dansa moderna.
L'obra és interpretada per quatre parelles de ballarins i, al llarg
dels quatre moviments musicals, els intèrprets estableixen uns

diàlegs plens de contrastos emocionals, en què els sentiments i
la comunicació apareixen com a protagonistes principals.
Dialogues ÎOU estrenada l'abril del 1991 per la companyia Dance
Theatre of Harlem, al Kennedy Center Opera House, de 'Was¬
hington.

Ginastera

És una obra del coreògraf Billy 'Wilson, amb música del compo¬
sitor argentí Alberto Ginastera, que integra els fragments musicals:
Dances from Estancia, Sonata per a piano mini. 1 i Danzas
argentinas.
Billy 'Wilson inicià Ginastera com un «work in progress», quan
treballava amb la companyia Capitol Ballet a "Washington, l'os-
teriorment. quan Arthur Mitchell, director del Dance Theatre of
Harlem, 11 encomanà un ballet, "Wilson decidí continuar i desen¬
volupar el treball coreogràfic que havia començat.
Malgrat que el coreògraf no ha volgut plasmar balls espanyols,
l'obra desprèn un sabor propi d'Espanya i evoca el caràcter peculiar
que personifica el país, alhora que fa èmfasi en la relació que
s'estableix entre la gent.

Billy Wilson, sense voler fer cap mena d'innovació, ha creat una

peça en cinc moviments, entretinguda i alegre, on el primer i l'últim
moviment tenen una energia semblant; el segon pren el caràcter
lent que integra la Sonata per a piano mim. 1, mentre que la resta
de l'obra presenta un estil neoclàssic convencional.



John Henry

És una coreografia d'Arthur Mitchell, amb música de Milton Ro-
senstock, que fou estrenada pel Dance Theatre of Harlem el 28
de juny de 1988 al City Center.
John Henry es basa en la llegenda popular del treballador del
ferrocarril que ajudà a obrir la frontera de l'Oest. L'obra narra la
història d'un ferroviari que lluita contra l'automatització, i fa re¬
ferència a les proeses de destresa i gosadia, característiques dels
homes pioners de l'Oest.
John Henry és un home amb una força prodigiosa, que contribuí
a enllaçar la línia de ferrocarril de l'Atlàntic amb la del Pacífic, i
que acabà morint amb un martell a la mà.
El ballet es va concebre, en part, com a homenatge al llegendari
actor i cantant Paul Robeson, que va contribuir enormement a

popularitzar la cançó folk en què es basa la història de l'obra, que
ha merescut una menció al primer Festival Internacional de les
Arts de Nova York.

Concerto in F

És una coreografia de Billy Wilson sobre el concert del mateix
títol de George Gershwin, que ha estat durant molts anys la divisa
de la companyia The Dance Theatre of Harlem.
La part coreogràfica dóna relleu a l'obra del compositor, la ca¬
racterística del qual radica en la recerca d'una identitat
nord-americana.

En el seu Concerto Gershwin plasma la poesia musical que li
proporcionà Nova York i mostra la seva convicció que la utilització
de temes a l'estil del «blues» clàssic podia revelar-se com a forma
de tractar l'«Adagio» en la música moderna.
Concerto in F integra ritmes trepidants, símbol dels anys bojos
nord-americans i de la civilització urbana, i temes càlids i sug-

gerents, amb ressonàncies d'espirituals negres.



Concerto in F

George Balanchine

George Balanchine nasqué el 22 de gener de 1904 a Sant Peter-
burg, i fou batejat amb el nom de Giorgi Melitonovich Balanchi-
vadze; fou Diaghilev qui, més tard, il canvià el nom pel de Ba¬
lanchine, nom que ha passat a la història com el d'un dels millors
coreògrafs del nostre temps.
Nascut al si d'una família d'artistes -el seu pare era compositor-,
Balanchine fou inscrit a l'Escola Imperial de Dansa a l'edat de 9
anys, i hi obtingué la graduació el 1921, any en què s'integrà a la
companyia del teatre Marinski de Sant Peterburg.
El 1920 creà la seva primera coreografia. La nit, amb música d'Anton
Rubinstein. El 1923, en col·laboració amb el pintor Volodia Di-
mitriev, organitzà les vetllades del Ballet Jove, amb la col·laboració
dels seus companys de l'escola de dansa. L'acceptació d'aquestes
vetllades el conduïren a crear obres per al teatre Mihailovski i per



a l'Òpera Còmica de Petrograd. D'aquesta època són les coreo¬
grafies; Le boeufsur le toit de Cocteau-Milhaud, Un poème i Vals
sobre una composició musical pròpia.
El 1924 organitzà una gira per l'estranger amb una petita companyia
que duia el nom de Ballarins de l'Estat Soviètic. El 1925 entrà a
formar part dels Ballets Russos de Diaghilev i inicià la seva amistat
amb Igor Stravinsky.
Balanchine realitzà una tasca intensa i prolífica a la companyia
russa; en fou nomenat mestre de ball i coreògraf, i hi creà les obres:
El cant del rossinyol de Stravinsky, Baratan i El vals de Rieti,
Apollon Musagète de Stravinsky i El fill pròdig de Prokofiev.
El 1926 col.labora amb dos pintors catalans que realitzen
l'escenografia de dues de les seves obres: Joan Miró {Romeo i
Julieta) i Pere Pruna {La pastoral).
Després de la mort de Diaghilev, el 1929, Balanchine treballa
temporalment a l'Òpera de París i al Ballet Reial Danès. El 1932
és contractat pel coronel De Basil per a la creació de Le bourgeois
gentilhomme, La concurrence i Cotillon per a Les Ballets Russes
de Monte-Carlo. El 1933 crea sis coreografies per a la companyia
francesa Les Ballets 1933, de la quai és nomenat director artístic.
El 1934 Balanchine accepta una invitació de Lincoln Kirstein i
Edward M. Warburg, i funda a Nova York la School of American
Ballet. El seu primer treball coreogràfic per als alumnes fou Alma
Mater amb música de Kay Swift.
L'escola agafa una projecció tan gran, que propicia la creació de
dues companyies: The American Ballet (1934) i Ballet Caravan
(1936).
Arran de la dissolució de The American Ballet, Kirstein i Balanchine
funden el 1946 la Ballet Society, que el 1948 es convertirà en el
New York City Ballet, companyia on Balanchine ha desenvolupat
un treball coreogràfic prolífic i important, basat en un estil ge¬
nuïnament nord-americà, l'origen del qual prové de l'escola russa.
Mort el 1983, Balanchine ens ha deixat un llegat de més de vuitanta
coreografies, on trobem magnífiques peces abstractes construïdes
amb una gran musicalitat, virtut que caracteritza el seu creador.
Cal destacar-ne: Sérénade (1935), Concerto barocco (1941), Les
quatre temperaments {194:6) i Allegro brillante {1956), entre d'altres.
Cal subratllar també del coreògraf unes obres que inclouen una



narrativa, com ara Apollon Musagète (1928), Elfill pròdig (1929),
Raymonde (1946), L'ocell de foc (1949), La valse (1951) i Pulci-
nella, en col·laboració amb Jerome Robbins (1972), entre d'altres.
Han interpretat les seves coreografies els ballarins més famosos,
algun dels quals han passat a la història per la interpretació de
l'obra balanchiniana. Cal citar Alicia Markova, Serge Lifar, Alexandra
Danilova, Tamara Karsavina, Olga Spessitseva, Tamara Toumanova,
Maria Tallchief, Alicia Alonso, Nora Kaye, Erick Brhun, Suzanne
Farrell, Peter Martins, Rudolf Nureyev i Mikhail Baryshnikov, entre
d'altres.

Glen Tetley
Neix a Cleveland I'any 1926.
Després d'assistir a una representació del ballet Romeo i Julieta
d'Anthony Tudor, Glen Tetley decidí interrompre els seus estudis
de medicina per iniciar els de dansa amb Hanya Holm; ingressà
a la seva companyia i participà en comèdies musicals, com ara
Kiss me Kate (1948) i Out of this world (1950).
Posteriorment, amplià els seus coneixements estudiant tècnica
clàssica amb Margaret Craske i Anthony Tudor.
El 1952 inicià la seva carrera professional incorporant-se com a
ballarí a la companyia New York City Ballet, dirigida per John
Bultler, i al Robert Joffrey Ballet, on ingressà el 1956.
Glen Tetley, a més de sentir afecció per la dansa clàssica, mai no
oblidà la dansa moderna, fet que es constata per haver format part
d'uns determinats grups de dansa, com els de Pauline Koner i de
Pearl Lang.
El 1957 esdevé alumne de Martha Graham, i ingressa, un any més
tard, a la seva companyia, on fa el paper de serp a Embattled
garden i el d'Apol.ló a Clytemnestra. Posteriorment, formà part de
l'American Ballet Theatre i dels Ballets U.S.A., companyia fundada
per Jerome Robbins.
El 1962 presenta les seves primeres coreografies al Eashion Ins¬
titute of Technology de Nova York, i les obres mostren una fusió
de les tècniques que li són familiars, i que es caracteritzen per
un estil coreogràfic d'expressió contemporània que s'allunya de



la dansa moderna, sense arribar-ne a perdre Ies connotacions.
Glen Tetley ha fet coreografies per a companyies de dansa im¬
portants, com ara la Nederlands Dans Theater, l'American Ballet
Theatre, la Baathsheva Dance Company, el Ballet Rambert i l'Òpera
d'Hamburg, entre d'altres.

Billy Wilson

Neix a Filadèlfia l'any 1935. Es forma sota l'ensenyament d'Anthony
Tudor, Karel Shook, Walter Nicks i Jack Cole. Desenvolupa la seva
carrera com a ballarí al Philadelphia Ballet, en diverses comèdies
musicals de Broadway i al Dutch National Ballet, companyia on
balla des de l'any 1959, fins al 1963, per a la qual crea algunes
obres coreogràfiques. Treballa com a coreògraf en algunes pro¬
duccions televisives i en òperes i musicals americans.
Wilson ha desenvolupat un treball pedagògic impartint classes a
la Universitat de Brandéis, al National Center of Afro-America i a

la Universitat de Harvard. Posteriorment fou nomenat director
artístic del Dance Theatre of Boston.

Wilson ha estat guardonat amb els premis Arward of Association
of Performing Artists (1974) i Emmy Arward, per la producció te¬
levisiva Zoom.



 



Sérénade

Sérénade es el primer ballet que George Balanchine hizo en Es¬
tados Unidos.
El coreógrafo se inspiró en la partitura de Tchaikovsky Serenata
para cuerdas, en do mayor para hacer un ballet sin narrativa ni
argumento concreto, a pesar de que la música tiene en sus cuatro
movimientos bailables varias cualidades que sugieren distintas
emociones y situaciones humanas.
En la obra original, los cuatro movimientos de la partitura de
Tchaikovsky se bailan sin interrupción.
El primer movimiento, en forma de «Andante non troppo - Alle¬
gro», acompaña a un grupo de bailarinas que aparecen inmóviles
en escena, para a continuación ejecutar una sucesión de danzas
en forma de solos y de pequeños grupos, hasta que aparece un
bailarín, que con una de las bailarinas inicia el segundo movimiento,
un vals, en el que también participan las demás bailarinas. Al tercer
movimiento -cuarto de la suite original- pertenece una brillante
melodía rusa que el coreógrafo utiliza para expresar la alegría de
los intérpretes y, a la vez, la soledad de una de las bailarinas. El
cuarto movimiento muestra la rivalidad entre dos bailarinas para

conseguir el afecto de un hombre, con cuanto conlleva de éxito
para una de ellas y de derrota para la otra.
Sérénade es el resultado de una evolución coreográfica que Ba¬
lanchine inició en la escuela del American Ballet para dar a los
alumnos una idea de que bailar en un escenario difiere de hacerlo
en clase. El coreógrafo construyó la obra reflejando las inciden¬
cias que día tras día tenían lugar en la clase de danza. Las entradas
y salidas de las chicas en clase, la incorporación progresiva de
los chicos, los retrasos, etc., forman parte de una de las coreografías
más representativas del estilo de Balanchine.
Sérénade se estrenó el 9 de junio de 1934 con los alumnos de la
School of American Ballet, en la residencia de Eelix M. Warburg,
en White Plains, Nueva York.
En el transcurso de los años, el propio Balanchine introdujo va¬
riaciones a la coreografía original y llegó a ampliar el ballet con
la utilización de toda la partitura de la Serenata para cuerdas de
Tchaikovsky.



Dialogues

Glen Tetley se inspiró en el Concierto para piano y orquesta, op.
28 de Alberto Ginastera para crear una pieza coreográfica que

integra la esencia de su trabajo: la combinación de elementos de
la danza clásica y de la danza moderna.
La obra está interpretada por cuatro parejas de bailarines y, a lo
largo de los cuatro movimientos musicales, los intérpretes esta¬
blecen unos diálogos llenos de contrastes emocionales, en los que
los sentimientos y la comunicación aparecen como principales
protagonistas.
Dialogues se estrenó en abril de 1991 por la compañía Dance
Theatre of Harlem, en el Kennedy Center Opera House, de
Washington.

Ginastera

Es una obra del coreógrafo Billy Wilson, con música del compositor
argentino Alberto Ginastera, que integra los fragmentos musica¬
les: Dances from Estancia, Sonata para piano núm. 1 y Danzas
argentinas.
Billy Wilson empezó Ginastera como un «work in progress»,
cuando trabajaba con la compañía Capitol Ballet en Washington.
Posteriormente, cuando Arthur Mitchell, director del Dance Theatre
of Harlem, le encargó un ballet, Wilson decidió continuar y de¬
sarrollar el trabajo coreográfico que había iniciado.
A pesar de que el coreógrafo no ha querido reflejar bailes espa¬
ñoles, la obra desprende un sabor propio de España y evoca el
peculiar carácter que personaliza al país, al tiempo que pone énfasis
en la relación que se establece entre la gente.
Billy Wilson, sin querer hacer innovación alguna, ha creado una

pieza en cinco movimientos, entretenida y alegre, en la que el
primer y último movimientos tienen una energía semejante; el
segundo toma el carácter lento que integra la Sonata para piano
núm. 1, mientras que el resto de la obra presenta un convencional
estilo neoclásico.



Ginastera

John Henr y

Es una coreografía de Arthur Mitchell, con música de Milton
Rosenstock, que fue estrenada por el Dance Theatre of Harlem
el 28 de junio de 1988 en el City Center.
John Henry se basa en la leyenda popular del trabajador del fe¬
rrocarril que ayudó a abrir la frontera del Oeste. La obra narra la
historia de un ferroviario que lucha contra la automatización, y
hace referencia a las proezas de destreza y osadía características
de los hombres pioneros del Oeste.
John Heniy es un hombre de una fuerza prodigiosa, que contribuye
a enlazar la linea de ferrocarril del Atlántico con la del Pacifico,

y que termina muriendo con un martillo en la mano.
El ballet se concibió, en parte, como homenaje al legendario actor
y cantante Paul Robeson, que contribuyó enormemente a popu¬
larizar la canción folk en la que se basa la historia de la obra,
que ha merecido una mención en el primer Eestival Internacional
de las Artes de Nueva York.



Concerto in F

Es una coreografía de Billy Wilson sobre el concierto del mismo
título de George Gershwin, que ha sido durante muchos años la
divisa de la compañía The Dance Theatre of Harlem.
La parte coreográfica da relieve a la obra del compositor, cuya
característica radica en la búsqueda de una identidad norteame¬
ricana.

En su Concerto, Gershwin refleja la poesía musical que le pro¬

porcionó Nueva York y muestra su convicción de que la utilización
de temas al estilo del «blues» clásico podía revelarse como la forma
de tratar el «Adagio» en la música moderna.
Concerto in A integra ritmos trepidantes, símbolo de los años locos
norteamericanos y de la civilización urbana, y temas cálidos y
sugerentes, con resonancias de espirituales negros.

George Balanchine

George Balanchine nació el 22 de enero de 1904 en San Peters-
burgo y fue bautizado con el nombre de Giorgi Melitonovich
Balanchivadze; fue Diaghilev quien, más tarde, le cambió el nombre
por el de Balanchine, con el cpie ha pasado a la historia como
uno de los mejores coreógrafos de nuestro tiempo.
Nacido en el seno de una familia de artistas -su padre era com¬
positor-, Balanchine fue inscrito en la Escuela Imperial de Danza
a la edad de 9 años, y obtuvo la graduación en 1921, año en el
que se integró en la compañía del teatro Marinski de San Peters-
burgo.
En 1920 creó su primera coreografía, La noche, con música de
Anton Rubinstein. En 1923, en colaboración con el pintor Volo-
dia Dimitriev, organizó las veladas del Ballet Joven, contando con
la colaboración de sus compañeros de la escuela de danza. La
aceptación de esas veladas lo condujeron a crear obras para el
teatro Mihailovski y la Ópera Cómica de Petrogrado. De dicha época
son las coreografías: Le boeufsur le toit áe Cocteau-Milhaud, Un
poème y Vals sobre una composición musical propia.
En 1924 organizó una gira por el extranjero con una pequeña



compañía que llevaba el nombre de Bailarines del Estado Sovié¬
tico. En 1925 entró a formar parte de los Ballets Rusos de Diag¬
hilev e inició su amistad con Igor Stravinsky.
Balanchine realizó una intensa y prolífica labor en la compañía
rusa, de la que fue nombrado maestro de baile y coreógrafo, y
creó las obras: El canto del ruiseñor de Stravinsky, Barahau y El
vals de Rieti, Apollon Musagète de Stravinsky y El hijo pródigo de
Prokofiev.

En 1926 colabora con dos pintores catalanes que realizan la es¬

cenografía de dos de sus obras: Joan Miró {Romeo yJulieta) y Pere
Pruna {La pastoral).
Tras la muerte de Diaghilev, en 1929, Balanchine trabaja tem¬
poralmente en la Ópera de París y en el Ballet Real Danés. En
1932 es contratado por el coronel De Basil para la creación de
Le bourgeois gentilhomme, La concurrence y Cotillon para Les
Ballets Russes de Monte-Carlo. En 1933 crea seis coreografías para
la compañía francesa Les Ballets 1933, de la que es nombrado
director artístico.

En 1934 Balanchine acepta una invitación de Lincoln Kirstein y
Edward M. Warburg, y funda en Nueva York la School of Ameri¬
can Ballet. Su primer trabajo coreográfico para sus alumnos fue
Alma Mater con música de Kay Swift.
La escuela adquirió tal proyección, que propició la creación de
dos compañías: The American Ballet (1934) y Ballet Caravan (1936).
A raíz de la disolución de The American Ballet, Kirstein y Ba¬
lanchine fundan en 1946 la Ballet Society, que en 1948 se convertirá
en el New York City Ballet, compañía en la ciue Balanchine ha
desarrollado un prolifico e importante trabajo coreográfico, basado
en un estilo genuinamente norteamericano, cuyo origen provie¬
ne de la escuela rusa.

Muerto en 1983, Balanchine nos ha dejado un legado de más de
ochenta coreografías, donde encontramos magnificas piezas
abstractas construidas con una gran musicalidad, virtud que ca¬
racteriza a su creador, entre las que cabe destacar: Sérénade {\9i5),
Concerto barocco (1941), Les quatre temperaments (1946) y

Allegro brillante (1956), entre otras. También hay que destacar
del coreógrafo obras que incluyen una narrativa, como Apollon
Musagète {1928), El hijopródigo {1929), Raymoftde {1946), Elpájaro



de fuego {\9i9), La valse (195 y Puícinella, en colaboración con

Jerome Robbins (1972), entre otras.
Han interpretado sus coreografías ios bailarines más famosos, y
alguno de ellos pasó a la historia por su interpretación de la obra
baianchiniana. Basta con citar Alicia Markova, Serge Lifar, Alexandra
Danilova, Tamara Karsavina, Olga Spessitseva, Tamara Toumanova,
Maria Tallchief, Alicia Alonso, Nora Kaye, Erick Brhun, Suzanne
Farrell, Peter Martins, Rudolf Nureyev y Mikhail Baryshnikov, entre
otros.

Glen Tetley
Nace en Cleveland en el año 1926.
Tras asistir a una representación del ballet Romeo y Julieta de
Anthony Tudor, Glen Tetley decidió interrumpir sus estudios de
medicina para iniciar los de danza con Hanya Holm, en cuya
compañía ingresó y participó en comedias musicales como Kiss me

Kate (1948) y Out of this world (1950).
Posteriormente, amplió sus conocimientos estudiando técnica
clásica con Margaret Craske y Anthony Tudor.
En 1952 inició su carrera profesional incorporándose como bai¬
larín en la compañía New York City Ballet, dirigida por John Bultler,
y en el Robert Joffrey Ballet, donde ingresó en 1956.
Cien Tetley, además de sentir afición por la danza clásica, nunca
olvidó la danza moderna, hecho que se constata por haber formado
parte de determinados grupos de danza, como el de Pauline Koner
y de Pearl Lang,
En 1957 se convierte en alumno de Martha Graham e ingresa, un
año más tarde, en su compañía, donde realiza el rol de serpiente
en Embattled garden y el de Apolo en Clytemnestra. Posterior¬
mente formó parte del American Ballet Theatre y de los Ballets
U.S.A., compañía fundada por Jerome Robbins.
En 1962 presenta sus primeras coreografías en el Fashion Institute
of Technology de Nueva York, y sus obras muestran una fusión
de las técnicas que le son familiares, y que se caracterizan por
un estilo coreográfico de expresión contemporánea que se aleja
de la danza moderna, sin llegar a perder sus connotaciones.



Glen Tetley ha hecho coreografías para importantes compañías
de danza, como son: Nederiands Dans Theater, American Ballet
Theatre, Baathsheva Dance Company, Ballet Rambert y Ópera de
Hamburgo, entre otras.

Billy Wilson
Nace en Filadèlfia en el año 1935. Se forma bajo la enseñanza de
Anthony Tudor, Karel Shook, Walter Nicks y Jack Cole.
Desarrolla su carrera como bailarín en el Philadelphia Ballet, en
varias comedias musicales de Broadway y en el Dutch National
Ballet, compañía en la que baila desde el año 1959 hasta 1963, y
para la que crea algunas obras coreográficas. Trabaja como co¬
reógrafo en algunas producciones televisivas y en óperas y mu¬
sicales americanos.

Wilson ha desarrollado una labor pedagógica impartiendo clases
en la Universidad de Brandéis, en el National Center of
Afro-America y en la Universidad de Harvard. Posteriormente fue
nombrado director artístico del Dance Theatre of Boston.

Billy Wilson ha sido galardonado con los siguientes premios:
Arward of Association of Performing Artists (1974) y Emmy Arward,
por la producción televisiva Zoom.

Biografíes i comentaris: Montse G- Otzet



 



Notes importants

En atenció als artistes i al públic en general, s'exigeix l'adequada
correcció en el vestir (senyors: americana i corbata), i es prega
la màxima puntualitat: no es permetrà l'entrada a la sala un cop
començada la representació, ni verificar enregistraments, fotogra¬
fies o filmar escenes de cap mena.
El Consorci del Gran Teatre del Liceu, si les circumstàncies ho
reclamen, podrà alterar les dates, els programes o els intèrprets
anunciats en aquest programa.
En compliment d'allò que disposa l'Article 92 del Reglament
d'Espectacles, és prohibit de fumar als passadissos; hom ha
d'utilitzar el saló del Ir pis i el vestíbul de l'entrada.

Accés pel carrer Sant Pau, núm. 1, bis, d'ús exclusiu per a

Oleguer Junyent (1876-1956): Maqueta per a l'escenografia de
Tannhàuser, de Richard Wagner. Acte primer: el Venusberg. Gran
Teatre del Liceu, 1908. (Centre d'Investigació, Documentació i
Difusió de l'Institut del Teatre de Barcelona)

minusvàlids. Tel. 318 91 22.

Portada:

Programes: ^lrt·C.<y'2ooo

Disseny: Carmelo Hernando
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La Fundació privada Gran Teatre del Liceu s'ha creat amb
una finalitat bàsica, que és la d'estimular les empreses
del sector privat perquè contribueixin a la promoció i
difusió de la Cultura, tal com és norma als països més
desenvolupats.

En aquest sentit, les empreses que formen el primer Pa¬
tronat i les que s'han anat adherint a la nova Fundació,
ja sigui com a Protectores, Col·laboradores o Coopera¬
dores, entenem que la societat catalana d'avui no pot
desentendre's de la sort d'una institució tan arrelada a

la vida cultural de Barcelona i tan representativa de la
vida musical de Catalunya com és el Gran Teatre del Liceu.

Cal conservar i enfortir aquest llegat cultural, creat fa més
de 150 anys sense cap altre impuls que no fos el que
procedia d'una imparable il·lusió col·lectiva. Deixar ara
el futur del Liceu a l'exclusiva responsabilitat de les ins¬
titucions públiques equivaldria a una mena de deserció.

Per això us demanem que, en la mesura de les vostres
possibilitats, us incorporeu a la tasca que ens hem im¬
posat i que, tot associant el vostre nom al prestigi del
nostre Gran Teatre, ajudeu a la realització dels seus
projectes.
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Presidenta d'Honor

S.M. LA REINA SOFIA

Patrons

CATALANA DE GAS
CAIXA DE CATALUNYA

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
AIGÜES DE BARCELONA

BANCO DE EUROPA
BANC DE SABADELL

GRUPO TORRAS
CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Protectors

ANGLO NAVAL INDUSTRIAL
BASSAT, OGILVY & MATHER

IBM
SEAT

Col·laboradors

NESTLÉ
ROCA RADIADORES

Cooperadors
BUFET BERGÓS

COOPERS & LYBRAND
EDITORIAL VICENS VIVES

ENIMONT IBERICA
MCS Marketing Comunicaciones y Servicios

RICARDO MOLINA

Informació

Fundació Gran Teatre del Liceu

c/. Sant Pau, 1 bis
08001 Barcelona

Telèfon 318 91 22



Pròximes funcions

Tanz-Forum Kòln

Director Artístic: Jochen Ulrich

Romeo i Julieta
(Ulrich/Prokofiev)

(Mund/Kegler/Cramer)

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu

Dimarts, 17 de setembre, 21 h., funció núm. 13, torn D
Dimecres, 18 de setembre, 21 h., funció núm. 14, torn E

Dijous, 19 de setembre, 21 h., funció núm. 15, torn B
Divendres, 20 de setembre, 21 h., funció núm. l6, torn C

Dissabte, 21 de setembre, 21 h., funció núm. 17, fora d'abonament
Diumenge, 22 de setembre, 17 h., funció núm. 18 , torn T

Ballet Víctor Ullate

Director artístic: Víctor Ullate

Directora adm. i coordinació: Maria José Mediavilla

Allegro Brillante Balanchine/Mozart
Adagio Hammerklavier Manen/Beethoven

Simún Ullate/Shostakovitx

En col·laboració amb

OLIMPÍADA CULTURAL S.A./ FESTIVAL DE TARDOR

Dimecres, 25 de setembre, 21 h.,funció núm. 19, fora d'abonament
Dijous, 26 de setembre, 21 h., funció núm. 20, torn A

Divendres, 27 de setembre, 21 h., funció núm. 21, torn B



 


