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Els clips coreogràfics de Jean-Cristophe Maillot

Xavier Cester 

La Sala Gran del TNC obre la temporada amb una nova visita dels Ballets de Monte-Carlo, "una
companyia amiga", en paraules del director del Nacional, Domènec Reixach.

Miniatures, l'espectacle que el grup oferirà fins al dia 18, neix de l'estreta relació que confessa tenir
Jean-Christophe Maillot amb la música. El coreògraf i director dels Ballets de Monte-Carlo, però, ha
volgut defugir l'habitual procés de tria d'un compositor o una partitura per coreografiar, "una situació
confortable", al seu parer. Maillot va preferir arriscar-se i posar en dansa set obres encarregades per la
Printemps des Arts de Monte-Carlo per al seu 20 aniversari: "Vaig decidir coreografiar les set peces
sense haver-les escoltat, sense tenir relació amb els compositors i sense que ells sabessin que les
seves obres serien coreografiades", perquè això no els influís a l'hora de compondre.

Per acabar-ho d'adobar, Maillot va decidir demanar a sis artistes plàstics "que imaginessin sense límits"
diferents universos que el coreògraf havia d'acceptar sense dir ni piu, tot i que sobre ell requeia la tasca
de casar música amb marc visual. Darrer apunt: "La coreografia l'he feta a partir de la data d'arribada de
les partitures".

Amb aquestes condicions autoimposades, el coreògraf francès ha creat unes Miniatures que són filles
del món que ens envolta, un món "que cada cop va més ràpid". "Els programes de televisió són cada
cop més curts, la gent va fent zàping i no veu senceres les pel·lícules". Per això, Maillot presenta "set
clips, i si n'hi ha un que al públic no li interessa, no passa res, perquè no són gaire llargs, el més curt
dura tres minuts trenta segons i el més llarg, onze minuts".

Ramon Lazkano, Ivan Fedele, Martin Matalon, Bruno Mantovani, Gérard Pesson, Andrea Cera i Marc
Ducret a la música. Dominique Drillot, Philippe Guillotel, Philippe Favier, Ange Leccia, Alain Pierimarchi i
Ernest Pignon-Ernest per a l'apartat visual. Jean-Christophe Maillot a la coreografia. No és estrany que
aquest evoqui l'esperit del Fòrum a l'hora de parlar de "l'harmonia extraordinària" sorgida entre ells a
l'hora de crear aquest espectacle.

Els Ballets de Monte-Carlo tornen al TNC amb Miniatures
Xavier Carrion
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