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Quan escolte algú discriminar per
motius lingüístics pense en Wert,
Aguirre, Rubalcaba, la Logse et alii,
i 70 anys d’ignorància dirigida.

Estamos en manos de locos.En toda Europa se elogian las colas
de ciudadanos españoles que han
ido a donar sangre.

Borja Cobeaga Director i guionista

Un verano fui tertuliano de ‘La
ventana’ con@cuerda1936. Dijo
algo muy inteligente: “No puedo
tener opinión de todo”.

#tuitsdecultura Feliu Ventura Cantant
@feliuventura

Blanca Romero Ezama Actriu

sics que participaran en els con-
certs de la convocatòria musical
que col·laborin en una iniciativa
solidària, que consisteix en la
construcció d’una casa d’acollida
per a famílies de nens malalts de
càncer, la anomenada Casa dels
Xuklis. Els artistes només hauran
de participar en una sessió foto-
gràfica en la qual han de mostrar
la seva cara més infantil i diverti-
da en una iniciativa en què, l’any
passat, ja van participar estrelles
de la talla de George Benson, Kiri
Te Kanawa o James Morrison.
Les fotografies es posen poste-
riorment en venda i els beneficis
es destinen íntegrament al projec-

te. En aquesta missa vessant soli-
dària cal incloure la sopranoAin-
hoa Arteta, que participarà en un
projecte solidari de l’Obra Social
La Caixa per invertir part de la
recaptació del seu concert en l’ad-
quisició d’una ambulància per a
la població de Palafrugell. LaCai-
xa s’ha afegit a l’objectiu i ha
obert un compte de microdona-
cions que permetrà sumar-se a la
iniciativa a qualsevol persona dis-
posada a aportar un euro a aques-
ta causa. Per facilitar el mecanis-
me, las donacions es poden realit-
zar a través de missatges de tele-
fonia mòbil amb la paraula clau
CAPROIG.c

@BlancaromeroE

ROSARI0
15 d’agost. 22 h

ENRIQUE IGLESIAS
16 d’agost, 22 h

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
l blanc i el negre. La
nit i el dia. El bé i el
mal. El candor i
l’erotisme. La reali-
tat i el desig. Les Ba-

llets de Monte-Carlo desembar-
quen aquesta nit i demà al Festi-
val Castell de Peralada amb ni
més ni menys que 34 artistes i
amb la seva aclamada LAC, una
nova visió del clàssic ballet El
llac dels cignes on l’únic que no
canvia és la popularíssima parti-
tura de Txaikovski, però en can-
vi sí que es transformen molts
dels altres ingredients.
I és que per al direc-

tor de Les Ballets de
Monte-Carlo, el coreò-
graf Jean-Christophe
Maillot (Tours, 1960),
a aquesta clàssica obra
del segleXIX li feia fal-
ta una reforma a fons
perquè algú es tornés
a interessar per la his-
tòria que es troba al
seu interior i no no-
més pel seu segon ac-
te. Al seu parer, la co-
reografia i la potent
partitura han fet que
la història gairebé
s’evapori de l’obra i
que es tracti en certa
manera del primer ba-
llet abstracte, un ba-
llet a contemplar sen-
se adonar-se’n gairebé
de què està narrant. I,
a Maillot, li agraden
força les narracions. I
com no és la primera
vegada que revisa a
fons un ballet històric
–ho ha fet amb La be-
lla dorment, Romeo i
Julieta o La Venta-
focs–. es va posar en
contacte amb l’escrip-
tor JeanRouaud –pre-
mi Goncourt per Els
camps de l’honor
(Proa)– per revisar la
història d’amor impos-
sible d’El llac dels cig-
nes i donar així, diu.
l’oportunitat a l’audi-
ència de connectar millor allò
que està veient amb coses una
mica més reals.
I el resultat ha estat un ballet

en clarobscur que intentamante-
nir la tradició rescrivint-la però
sense jugar a convertir-la en
una altra obra. Un ballet, LAC,
que aprofita les històries i mites
continguts a la peça original per
connectar amb les nostres pors
d’infantesa i els nostres terrors
nocturns, amb l’ancestral por de
la nit, aquell moment on el món
s’acaba per tornat a néixer el dia
següent, diu Mallot. Una nova
peça que, a més, transforma el
segon acte, que sol ser justa-

ment el que mai no toquen els
que la revisen. I que dibuixa grà-
cies a un vídeo introductori un
context familiar gairebémaquia-
vèl·lic:mostra –entre d’altres co-
ses que serveixen per crear des
del principi intriga per preocu-
par-se de què succeirà i seguir la
narració– que el cigne negre, el
blanc i el príncep ja es coneixien
de ben petits. Amés, el cigne ne-
gre i el blanc ja no els encarna la
mateixa ballarina permostrar ai-
xí que són diferents. I posa l’èm-
fasi en la transformació de les
dones en cignes en arribar el dia
a causa de la maledicció que pa-
teixen, una metamorfosi que
mostra amb les plomes que els

hi apareixen en lloc de lesmans,
de forma que no es poden rela-
cionar amb els altres. Una trans-
formació que habitualment, diu
Maillot, no es veu a les escenifi-
cacions i que ha fet a més que
prescindeixi dels habituals tu-
tús de l’obra per ressaltar amb
els vestits l’animalitat que hi ha
en els personatges.
Per si res manqués, els cignes

ja no són simplement éssers an-
gelicals: com bé sapMaillot, que
va viure a prop d’uns quants,
poden ser animals molt cruels i
desagradables encara que siguin
molt bonics. “Sempre intenta-
ven atacar-me quan passava a
prop d’ells”, recorda el coreò-

graf. A més, ara el
culpable de lamaledic-
ció a les joves, Rot-
hbart, ja no és un ho-
me, sinó una dona, Sa
Majestat la Nit: la ma-
re del cigne negre que
vol casar-la amb el
príncep, a qui enganya-
rà per aconseguir-ho.
“Crec que les dones
apareixen sempre
com persones dolces i
perfectes, i en canvi el
mal es troba arreu”, su-
bratlla.
Una història fosca,

complicada i rica en
possibles significats,
d’entre els quals Mai-
llot remarca que es
pot llegir com la vivèn-
cia d’un home que vol
trobar l’amor ideal, la
més gran puresa. La
idea que qualsevol pot
tenir al cap de l’amor,
que representaria el
cigne blanc, i que té,
diu, quelcom d’infan-
til. Mentre que el cig-
ne negre és la realitat
d’una relació, de
l’amor, a la que potser,
apunta, “t’has casat
amb algú ple de passió
però ja s’ha acabat”.
De nou, després del
dia, de la llum, del
blanc, arriben la nit, el
negre, la foscor.
A tots aquests ingre-

dients, explica, se’ls sumen les
seves coreografies, una organit-
zació molt diferent dels movi-
ments que creu més adaptada
als temps que vivim. Res demar-
xes i d’exhibicions marcials que
recordin a Corea del Nord, som-
riu. Moviments més oberts, més
salvatges i més lliures, destaca
el coreògraf, per poder connec-
tar amb les vivències del públic
al món d’avui. Un món que re-
presenten perfectament els 46
integrants de la companyia mo-
negasca, que, subratlla, perta-
nyen a 28 nacionalitats dife-
rents i que, sens dubte, mostren
que el món avui és un altre.c

Fernando Aramburu Escriptor
@FernandoArambur@borjacobeaga

UN LLAC TRANSFORMAT

Maillot ha canviat a
fons l’obra perquè la
gent es torni a fixar
en la història

Una escena de LAC, que es presenta a PeraladaVICENÇ LLURBA

AMOR DIFÍC IL

El cigne blanc
encarna l’amor ideal
i el negre la realitat
d’una relació

ANGELA STERLING

Grup emblemàtic.
L’exitosa banda
Manel en un concert
a Reus el 2011

Pop d’estiu. A les fotos,
d’esquerra a dreta, la
popular Malú, la britànica
Katie Melua i Enrique
Iglesias, que tancarà
aquesta edició del festival
de Cap Roig

Les Ballets deMonte-Carlo presenten avui i demà a Peralada
‘LAC’, la seva aclamada i particular versió d’‘El llac dels cignes’

El llacde lespors


