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'MINIATURES', freda interrelació de dansa, música i plàstica 

• Un muntatge d'envergadura, més físic que emocional, que compta amb Coppieters

MONTSE G. OTZET

COMPANYIA: Ballets de Montecarlo
DIRECCIÓ I COREOGRAFIES: Jean-Christophe Maillot
LOCAL: Teatre Nacional de Catalunya
DIA: 15 de setembre

El coreògraf i director dels Ballets de Montecarlo, Jean-Christophe Maillot, ven el seu espectacle
descrivint-lo com un muntatge que s'assembla, pel ritme i per la poca durada de les imatges, a un
videoclip. No obstant, un cop s'ha vist Miniatures, és difícil d'estar d'acord amb les seves paraules, ja
que el muntatge té un inconvenient que el fa més lent: la pujada i baixada de teló enmig de cada una de
les set peces que integren l'obra.

Miniatures neix de la idea de Maillot de posar coreografia a unes composicions musicals d'autors que
desconeixien que la seva obra anava a ser coreografiada. Aquest risc, el de no crear a l'uníson, també
es va fer extensible a artistes plàstics. Però el resultat global és un espectacle fred i distant que
desperta més interès si els fragments es valoren individualment.

Són petites obres que no sobrepassen els 10 minuts i que malgrat que en alguna la interrelació de les
arts no acaba de tenir el resultat esperat, sempre compten amb un pòquer infal.lible: l'alt nivell dels
ballarins, que tenen el seu diamant en brut en l'excepcional Bernice Coppieters.

La ballarina, responsable de tancar l'espectacle, va emergir com a figura extreta d'un fris i ho va fer de
forma bella i sublim, embolcallada per la música de Marc Ducret i l'escenografia de Pignon-Ernest.

Ramon Lazkano, Ivan Fedele, Martín Matalon, Bruno Mantovani, Gérard Pesson i Andrea Cera són
els altres compositors que han vist com la seva música adquireix una dimensió especial en mans dels
artistes plàstics Dominique Drillot, Philippe Guillotel, Philippe Favier, Ange Leccia i Alain
Pierimarchi.

Maillot aconsegueix donar nivell i solidesa a la seva idea original, encara que ha creat una coreografia
que sembla més atenta a desenvolupar un contingut físic i extern que no pas a transmetre un univers
humà i profund. 
Una imatge del muntatge de Miniatures.
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