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'LA VENTAFOCS', màgia i plasticitat 

Un gran espectacle en què destaquen els ballarins i una plàstica plena d'enginy

MONTSE G. OTZET

FORMACIÓ Ballet Nacional de Cuba
ESPAI Jardins del Castell de Peralada
DIA 13 d'agost

El Festival de Peralada es va rendir davant la màgia del conte que ofereix el Ballet Nacional de Cuba,
en una versió molt particular. Inspirat en el relat homònim de Charles Perrault, el coreògraf Pedro
Consuegra va desestimar la partitura més popular que existeix de La Ventafocs, obra de Prokófiev, per
deixar-se guiar per les notes alegres de la composició de Johann Strauss fill.

Això fa que aquesta versió de La Ventafocs tingui un matís d'opereta amb tot el que comporta de
registres musicals i mímics. Els tons grotescos es combinen amb moments encaramel.lats, registres
còmics i plens de vida que s'alternen amb escenes que desborden enginy i vistositat.

A aquesta Ventafocs no només hi aporta originalitat la música de Strauss. L'enginy d'Armin
Heinemann, autor del disseny del vestuari i l'escenografia, també és un puntal perquè aquesta
producció sigui tot un èxit.

Els traços pintats als telons i als mobles i un vestuari que combina arriscades formes amb impensables
barreges de color són una autèntica troballa. Com també ho és que el rol de la madrastra sigui
representat per un home, fet que permet donar al personatge un aire entre esperpèntic i divertit, cosa
que aconsegueix Víctor Gili.

Els ballarins espanyols Laura Hormigón i Óscar Torrado van assumir els papers principals: el de
Greta, la Ventafocs, i el de Gustavo, el príncep hereu. Mentre Torrado va estar correcte i es va valer del
seu físic noble, Hormigón va estar insuperable i va arribar a un estat de perfecció gairebé inhumà.

Yolanda Correa, Idania la Villa, Marina Villanueva, Elier Bourzac i Daniel Sarabia van engrandir
amb la seva interpretació la màgia del conte.
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