
LES BALLETS DE MONTE-CARLO REESCRIUEN UN DELS GRANS CONTES

DE LA DANSA CLÀSSICA I ENS EN MOSTREN LA CARA MÉS FOSCA

La princesa que dormia
dins d’una bombolla

Igual com si la bruixamalva-
da dibuixada per l’equip cre-
atiu deWaltDisney per aLa
bella dorment s’hagués trans-
format en una dona de carn i
ossos: així és com se’ns pre-
senta Angelina Jolie a les pri-
meres imatges deMalèfica, la
pel·lícula amb què els estudis
Disney ens tornen a explicar
el cèlebre conte. Però ara si-
guemunamicamés recargo-
lats del que ho va ser elmateix
Perrault quan va escriure el

relat en el qual es va basar
Txaikovski per crear el
llegendari ballet que,
alhora, va servir de
punt de partida de
la pel·lícula d’ani-
mació.Us ima-
gineu que aques-
ta bruixa temible
que condemna la
Bella amorir pun-
xant-se ambun fus
quan compleixi setze
anys fos alhora lama-
re del príncepdestinat a
despertar-la cent anys des-
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LES BALLETS DE MONTE-CARLO. COREOGRAFIA: JEAN-CHRISTOPHE
MAILLOT. DATA: 13, 15 I 16/2. LLOC: GRAN TEATRE DEL LICEU. LA RAMBLA,
51. METRO: LICEU (L3). TEL.: 934 859 900. PREU: D’11 A 63,50€.
HORARI: DJ., 20H; DS., 17 I 21H; DG., 17H.

Proposta de vacances a la XARXA NACIONAL D’ALBERGS SOCIALS
DE CATALUNYA per a famílies amb fills i filles menors de 18 anys

PREINSCRIPCIÓ: del 3 de febrer a les 12 h fins al 24 de febrer a les 12 h

xanascat.cat/vacancesenfamilia

prés del seu somni protector?
Doncs aquesta perversa pos-
sibilitat queda suggerida a la
versió del ballet que el fantàs-
tic coreògraf Jean-Christophe
Maillot (tambédes de fa dues
dècades el director delsmag-
níficsBallets deMonte-Car-
lo) va estrenar el 2001, i que,
des de llavors, no ha deixatmai
de provocar entusiasme al seu
pas. I si vau veure la versió de
Romeu i Julietaque aquestma-
teix equip va oferir al TNCo
coneixeu els seusmuntatges
deCendrillon oEl llac dels cig-
nes (presentada ambel títol de
Lac), segur que ja enteneu les
raons de tant entusiasme.
Maillot no solament recu-
pera els aspectesmés cruels
del conte de Perrault (que,
per cert, fa quatre dies ja

visitava el Liceu de lamà de
Cendrillon), sinó que els ac-
centua encara unamicamés,
de lamateixa forma que ac-
centua també força el rere-
fons sexual del relat. Maleïda
per la bruixa, la Bella viu ara
literalment ficada dins una
bombolla tan protectora com
aïllant. Però ni la bombolla la
podrà salvar de les agressions
sexuals del món exterior. La
punxada letal pronosticada
per la bruixa queda aquí subs-
tituïda per la violació. I el son
reparador destinat a durar tot
un llarg segle es converteix en
l’únic recurs de què disposen
les fades bones per preservar
la noia del trauma. Només un
príncep també força trauma-
titzat podrà fer-li el petó des-
pertador.


