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Un conte de veritat

'La Cenicienta'

Bàrbara Raubert Nonell

'La Cenicienta'. Ballet Nacional de Cuba. Coreografia i llibret: Alicia Alonso i Pedro Consuegra. Intèrprets principals:
Viengsay Valdés, Joel Carreño, Sadaise Arencibia, Víctor Gilí. 12 d'agost. Festival Castell de Peralada.

Tothom coneix el conte de la Ventafocs, però pocs podrien imaginar-se que calguessin dues hores per
explicar-lo i, encara menys, que tot aquest temps estiguéssim embadalits i totalment pendents d'aquesta
història inequívoca. I això és, sens dubte, gràcies a les ganes d'explicar-lo dels ballarins cubans -dirigits
per la inflamable Alicia Alonso- i d'agradar més encara en el colofó final, on la narrativitat deixa pas a
l'abstracció exhibicionista i acrobàtica en la seva apoteosi.

Pedro Consuegra va confeccionar aquesta coreografia el 1988 per a l'Òpera de Marsella i la va refer per
al Ballet Nacional de Cuba el 1996, amb l'estilisme d'Armin Heinemann. Es tracta d'una versió de la
Ventafocs d'allò més lleugera i còmica, sense dramatismes ni rancúnies excessius, amb un final feliç per
a tothom: fins i tot les germanastres hi troben marit; i gràcies també a la música encomanadissa dels
valsos de Strauss II, que fins i tot, en les obertures no ballades, fa moure els peus dels assistents
marcant el ritme. 

I és en la mateixa línia de la música que trobem els decorats i el vestuari ben llampants -una mica
recorden l'estil de Les Tres Bessones-, i en el moment de la festa final el poti-poti d'elements regionals
s'arriba a desfasar. Però tot plegat no sobta, ja que és un viatge a un món de sucre, amb la Fada de la
justícia (una fràgil però summament elegant Sadaise Arencibia) i el seu seguici de coloms que semblen
sortir d'una pel·lícula d'Ester Williams, amb una expressió mímica dels intèrprets que no permet perdre
el fil de la història en cap moment.

No és una obra sofisticada, més aviat peca d'ingènua, però les ganes de delectar-nos dels intèrprets
cubans ens permeten notar com gaudeixen en ballar i la seva expressivitat en cos i cara, sumada a una
tècnica i virtuosisme que regalen moments de vertigen, atrapen l'espectador amb un somriure als llavis.
 

Es nota que els ballarins de “La Cenicienta” disfruten ballant
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