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Preciositats

Bàrbara Raubert Nonell

Les Ballets de Monte-Carlo, 'Miniatures'. Coreògraf-director: Jean-Christoph Maillot. Intèrprets: Karyne Benquet, Julien
Bancillon, Francesca Dolci, Jérôme Marchand, Mimoza Koike, Manuel Renard, Klara Houdet, Andrew Crawford, Ramon
Gomes Reis. TNC, 15 de setembre.

No hi ha cap dubte que Maillot és un dels coreògrafs més importants del moment, i que, a més a més, té
sota la seva direcció un conjunt de cinquanta ballarins increïblement dotats tècnicament, i que, a més a
més, són capaços d'expressar sentiments tant amb coreografies narratives com totalment abstractes. I
que, fins i tot posant-se pals a les rodes -component aquestes petites peces a partir de músiques que no
ha triat i espais visuals que no ha decidit-, aconsegueix fer un conjunt de set Miniatures precioses, que
responen a una tradició de ballet clàssic orientada a un present absolutament modern.

Aquestes set preciositats passen per atmosferes molt diferents, començant per una fredor escenogràfica
obra de Dominique Drillot acompanyada per un joc coreogràfic de desequilibris salvats, amb tres
parelles de ballarins i tres panells fluorescents. A continuació apareix la simpatia d'un duet a contrallum,
que sembla un dibuix de tinta xinesa de dos titelles (un alt i gros, l'altre petit i delicat) que ballen, volen,
juguen... com en un circ de teatrí. El surrealisme continua amb la tercera peça, més avorrida
coreogràficament, si bé la plasticitat de Favier a l'escenografia i Guillotel al vestuari confeccionaven una
imaginativa estampa. Després veiem una angoixant visió dels efectes del pas del temps sobre el cos,
sensació que ens calma la peça següent: una dansa aquosa on tres gotes d'aigua esquitxen l'escenari
amb els seus reflexos de cames o braços, els rebots a un costat i a l'altre i el lliscar dels blocs de gel.

I, per acabar, dues peces que van de la realitat a la ficció; la primera és una coreografia que es presenta
en un marc de quotidianitat per girar el punt de vista i fer que, literalment, tot caigui rodolant; i la darrera,
que representa un dibuix intentant sortir del seu llenç, o un cos que es vol alliberar dels seus límits
interpretat per una ballarina magnífica, Bernice Coppieters, que ho ensenya tot. I així, durant setanta
cinc minuts ens hem acostat a l'univers d'imaginació sense límits de Maillot i a la complicitat total
d'aquest creador amb els seus fantàstics ballarins, tots ells un luxe per als nostres ulls.

“Miniatures” presenta l’univers d’imaginació sense límits de Maillot
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