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deLesBallets deMonte-Carlo en la sevahabitual relecturad’obresdel repertori deballet clàssic

(In)formalMaillot

JOAQUIM NOGUERO

Per al ballet clàssic, el coreògraf
francès Jean-Christophe Maillot
és unnoi dolent, un rebel que rede-
corade dalt a baix la seva habitació
a casa dels pares amb les formes i
colors agafats dels col·legues més
grans del veïnat. Per això encanta
als seus fidels, que són molts: un
públic àvid de les velles històries,
que avui vol rebre-les amb les for-
mes d’un ballet narratiu més po-
tent que mai; una dansa més revo-
lucionada que revolucionària, per-
què sense complexos prengui les
seves armes del millor de cada ca-
sa, sigui el ballet mateix o l’art, el
teatre, lamúsica i el cinema. La se-
ducció del coreògraf i director de
Les Ballets de Monte-Carlo té lloc

sobretot en les adaptacions del re-
pertori que perverteix una vegada
i una altra en cadascun dels seus
nous llibrets dramatúrgics i coreo-
gràfics.
Per aquesta via, títols conegudís-

sims prenen accents radicalment
diferents: Le lac (2011) ja no és
exactament El llac dels cignes, La
Belle (2001) ésLabella dormentpe-
rò per a adults, els conflictes fami-
liars de Cendrillon (1999) apunten
les mateixes ressonàncies psicoa-
nalítiques que sempre han portat
al coreògraf francès a capgirar
l’idealisme romàntic de tots
aquests títols del repertori, i a Ro-
meo et Juliet (1996), Le songe
(2005) o Faust (2007)Maillot és el
noi rebel que mata el pare però

s’entén de meravella amb els avis,
dit per com les coreografies inten-
ten més traduir en moviment les
veus originals de Shakespeare i
Faust que adaptar les versions exis-
tents en el ballet. La seva fidelitat
és més literària que literal, més
artística que realista, més domèsti-
ca (per la familiaritat) que domes-
ticada.

El coreògraf és un vell conegut
de Barcelona des que, amb el seu
Romeo et Juliet, va desembarcar al
Teatre Nacional (TNC) el juny del
2002 i va prendre a l’assalt les emo-
cions dels espectadors. En el paper
de Julieta passava ja dels trenta
anys Bernice Coppieters (la musa
de Maillot, protagonista de molts
títols), però la sevamaduresa inter-

pretativa aconseguia sense proble-
mes fer prendre vida a l’adolescent
Julieta, tan lluminosa, tendra, fres-
ca i juvenil com ens l’havia presen-
tada feia poc l’adaptació cinema-
togràfica de Baz Luhrmann amb
Leonardo DiCaprio. En la coreo-
grafia, Maillot aconseguia amb el
repertori del ballet clàssic el que
Kenneth Branagh havia aconse-
guit amb el seu estimat Shakes-
peare: grapejar-lo perquè flueixi i
els espectadors l’assimilin. Hi con-
tribueixen també les espectaculars
presentacions plàstiques que em-
marquen les accions. Colors i for-
mes són impactants, tant en l’espai
escenogràfic com amb els vestits.
Sovint les col·laboracions llueixen
firma: la del vistós dissenyador de
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Una imatge del
muntatge de
‘La belle’ que
es presenta
al Liceu
MARIE-LAURE BRIAN
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tuaris, per exemple, o la del premi
Goncourt i guionista de còmic
Jean Rouaud com a dramaturg de
les últimes propostes.
En això Maillot és radicalment

fidel a l’esperit de Les Ballets Rus-
ses (1907-1929), la companyiaorigi-
nal de Diaghilev, avantpassada de
les que amb el nom de Les Ballets
deMonte-Carlo van intentarman-
tenir el seu llegat entre els anys
trenta i seixanta del segle passat.
El seu exemple consisteix a col·la-
borar sense por amb els millors de
cada llenguatge artístic. A Les Ba-
llets deMonte-Carlo actual es per-
cep en la frescor i la qualitat. Crea-
da el desembre del 1985 sota la di-
recció de Ghislaine Thesmar i
Pierre Lacotte, amb el mecenatge
de la princesa Carolina de Mò-
naco, Jean-Christophe Maillot va
prendre les regnes de la formació
el 1993, així que la recent estrena
de Casse-Noisette Compagnie a fi-
nals dedesembreha servit per cele-
brar el vintè aniversari de la seva
direcció artística.Malgrat les resso-
nàncies històriques del nom, és la
primera companyia de ballet prò-
piament monegasca, creada i vis-
cuda al principat. D’internaciona-
lització innegable, el seu principal
orgull és l'èxit popular a l’hora
d’ocupar les 1.800 butaques del
Grimaldi Forum.
Maillot ho aconsegueix amb

una dansa que podríem anomenar
prêt-à-porter en record de Pierre
Cardin, i no crec que li desagradi.
Respecta demanera similar la seva
concepció artesana de l’ofici i pren
de la vida quotidiana moltes idees,
sense cap temor a la cultura popu-
lar, que assimila i aprofita amb
bons resultats artístics. La seva
gran carta de presentació és la na-
turalitat, cosir els materials amb
fluïdesa, malgrat les moltes refe-
rències. Balla amb múltiples capes
i càrregues de profunditat. I és per
mitjà d’una artesaniad’elit que elu-
deix l’elitisme i al·ludeix a allò es-
sencial que és de tots, ja que no-
més entén concebre’s com a art
per mitjà de la comunicabilitat
més plena.
Per explicar això el coreògraf re-

corre a unes paraules del seu pare
pintor: comunicar és una qüestió
de proporcions. Si el públic no re-
coneix res en l’obra, no li arriba; si
ho coneix tot, l’avorreix. Les obres
bones serveixen un 51 per cent de
material conegut com a ham del
49 per cent restant, més personal,
experimentador o ambiciós. Creu
en això. I, com que dirigeix una
companyia amb pressupost públic,
creu tambéque s’hi deu. La intel·li-
gència rau a aconseguir disfressar
demainstream el que al cap i a la fi
respon a un dels millors llegats ar-
tístics del ballet del segle XX.

Intel·ligent (per)versió
Le belle que arriba al Liceu a mit-
jan febrer ésunbonexempled’assi-
milació del repertori. A Maillot li
agrada explicar històries, però ens

les despulla de l’artifici imposat
pelmanierisme del passat, i ens les
farceix i les cou amb interessos ac-
tuals. Del ballet estrenat el 1890
pel compositor Piotr Ilitx Txai-
kovski i el coreògrafMarius Petipa
al teatre Mariinski, avui en queda
sencera la música i gairebé res de
la coreografia i el llibret, més enllà
de l’esquelet argumental i algunes
variacions i passos de dos. De tota
manera, Maillot s’acosta més al to
cruel del conte original de l’il·lus-
trat Perrault, a diferència de la
versió romàntica dels germans
Grimm que va servir de punt de
partida per al llibret de Petipa i
Vsevolojski.
L’Aurora de Maillot transmet

vulnerabilitat.Enuna escena, el co-
reògraf col·loca la protagonista
dins una bombolla que tant la pro-
tegeix del perill com l’aïlla del seu
entorn. L’acció inclou un moment
en què la princesa és violentada
sexualment i el conte pren resso-
nàncies fosques. La dimensió
psicoanalítica és important en els
ballets narratius del francès. De la
mateixamanera que en l’expressio-
nisme d’entreguerres, l’antiga llui-
ta entre el bé i el mal, entre l’espe-
rit i el més terrenal, es converteix
en un joc d’ombres i llums amb
ecos psíquics. La psicoanàlisi ser-
veix de simple eina per recarregar
l’antiga idealització romàntica
amb sentits menys eteris, més car-
nals. Fa el paper d’un gran focus
adult apuntat sobre el to naïf dels
senzills contes per a nens en què
s’han transformat els llibrets del se-
gle XIX.
Tot i això, les coreografies no

funcionen pels continguts. Maillot
és un noi informal només a l’hora
d’atendre l’enunciat exactedels pa-
res del ballet narratiu, però ho és
desdel control de les formes.Quan
en el seu recent Casse-Noisette
Compagnie aprofita les variacions
de l’últim acte per substituir-les
per una selecció antològica dels
seus ballets, el procediment juga la
mateixa partida que els experi-
ments formals que li havien fet
canviar la música amb què havia
creat una coreografia per substi-
tuir-la per una altra i veure quines
ressonàncies semàntiques no sos-
pitades paria l’estranya parella
formada. En la versió del Trenca-
nous estrenada el Nadal passat, el
petó del Romeudespertava del seu
son a una vella bella dorment que
era tant la Ventafocs com l’Aurora
després d’haver somiat dins el
somni d’una nit d’estiu de Le son-
ge, i tot això sota l’immens parai-
guamelòdic deTxaikovski conver-
tit en motor sintàctic de les ac-
cions.
Maillot treballa amb lamorfolo-

gia dels ballarins com un escultor.
Desenvolupa la sintaxi dels passos
com un músic (toca el piano i el
seu germà Bertrand és composi-
tor). I, al final del procés, exerceix
decineasta per carregar semàntica-
ment cadascuna de les propostes
del lèxic i la sintaxi. Alimenta la

dansa de tot el que l’envolta, però
creu sobretot en la poderosa uni-
versalitat que li regala el ritme,
columna vertebral de la vida. Fa
un any Choré (2013) es pronun-
ciava en aquest sentit amb el repàs
de la història del segle XX a través
de les seves diferents músiques i
danses.

En una entrevista, el coreògraf
em va assenyalar de Pina Bausch
dues característiques que li són
atribuïbles: atreure l’atencióde l’es-
pectador cap al punt desitjat, per
dirigir la seva lectura, i concebre
l’obra com un acte d’amor. Maillot
recordava quan Pina Bausch crea-
va Der Fensterputzer (1997) i com
ella, que sempre havia estat
convençuda de crear per fer
avançar la dansa com a art, veient
l’estat del món s’havia adonat que
l’únic important és donar amor a la
gent. A Maillot li encanta aquesta
peça perquè sent que no reflexio-
na sobre cap problema ni transmet
cap missatge: només regala feli-
citat.

Malgrat les diferències exter-
nes, una altra coreògrafa contem-

porània pot servir-nos també per
explicar Maillot: la francesa Ma-
guy Marin, que si va començar re-
llegint el repertori amb personali-
tat pròpia a Cendrillon (La Venta-
focs, 1985) o a Beckett a May B
(1981), al final ha aconseguit una
peça gairebé testamentària com
Salves, una obra madura on les au-
tocites cobren nou sentit sensemi-
rar-se el melic.

Avui Maillot sembla tancar un
cercle. El 1960, l’any del seu naixe-
ment, Rosella Hightower, que tres
lustres després va ser la seva
mentora, interpretava el paper
d’Aurora dins Les Ballets deMon-
te-Carlo del marquès de Cuevas,
una herència de la qual avui
Maillotmateix és legatari. Després
de vint anys al capdavant de Les
Ballets de Monte-Carlo, l’especta-
dor que el segueix té la sensació
que Choré i Casse-Noisette Com-
pagnie resumeixen i reinterpreten
la trajectòria del mateix coreògraf
quan exposen com concep el que
ha estat la història de la música i la
dansadel seu segle, aquell vell, con-
flictiu i estimat segle XX.

Com la bella dorment, per bé o
per mal sempre acabem desper-
tant dels nostres somnis. Convé,
doncs, enconxar-nos la realitat.
L’art i el domini de l’ofici exercei-
xen aquí de subtil navalla suïssa
multifuncional. Per això Jean-
Christophe Maillot és clàssic so-
bre la base del llenguatge tècnic
que li serveix de mapa, però inne-
gablement contemporani a l’hora
de plantejar l’excursió. |
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De dalt a baix,
imatges de tres
dels espectacles
del repertori de
Les Ballets
de Monte-Carlo:

cartell de ‘Cho-
ré’; una imatge
del muntatge de
‘Casse-Noisette
Compagnie’,
i un detall del

muntatge de
‘Le lac’, que es
va poder veure
al festival de
Peralada l’estiu
passat

En la seva adaptació
dels ballets clàssics,
Maillot és el noi rebel
que mata el pare però
s’entén amb els avis


