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Els Ballets de Monte-Carlo tornen 
avui al Liceu amb La belle, una acla-
mada coreografia del francès Jean-
Christophe Maillot (Tours, 1960). La 
peça reinterpreta amb grans dosis 
de sensualitat i simbolisme el clàs-
sic del ballet La bella dorment, core-
ografia de Petipa, inspirada en un 

vació interna de la companyia on 
una nova generació d’artistes han 
suplert les veteranes estrelles com 
Bernice Coppieters, que es va aco-
miadar estrenant la peça en el rol 
protagonista. No es poden compa-
rar els ballarins. Cada un té les se-
ves qualitats. Però les tres caracte-
rístiques principals que hi busca 
són «el físic, la credibilitat en rela-
ció amb la música i la simplicitat en 
el comportament humà. No supor-
to les estrelles», assegura Maillot, 
creador d’una seixantena d’obres 
en què la frontera entre clàssica i 
contemporània es difumina. Con-
cep la dansa com un art sense fron-
teres estilístiques. «Una coreogra-
fia funciona quan desapareix, quan 
es torna invisible. El que realment 
m’interessa és la veritat de l’es-
pectacle. Vull que la gent es cregui 
una escena d’amor entre dos ba-
llarins», comenta. «Evidentment, 
la tècnica és molt important i sóc 
molt exigent amb aquest aspec-
te, però el que menys m’importa és 
que quan es vegi l’obra s’identifiqui 
amb un determinat codi».
 Aquest deixeble de Rossella 
Hightower i John Neumeier va as-
sumir la direcció dels Ballets de 
Monte-Carlo el 1993. Després de 

20 anys ha aconseguit convertir 
Mònaco en un referent de la dan-
sa integrant sota un únic parai-
gua l’Acadèmia de Dansa, plan-
ter de joves promeses, els Ballets 
de Monte-Carlo i el Monaco Dance 
Forum, una cita anual en la qual 
participen destacades companyi-
es. Aquest any acollirà l’estrena eu-
ropea d’East shadow, del cèlebre Jirí 
Kylián. 
 «M’interessa arribar a un públic 
ampli. El públic de dansa no exis-
teix com a tal, la majoria són per-
sones a qui també agrada el tea-
tre i l’òpera. Uns vénen a veure ba-
llar per somiar, altres, per disfrutar 
amb el vestuari, i n’hi ha que dis-
fruten veient com es posen a pro-
va certs cànons...», raona el core-
ògraf. Acabar amb la visió elitista 
que es té de la dansa és un altre dels 
seus cavalls de batalla. I a Mònaco 
ho està aconseguint. «És molt sim-
ple: les entrades més cares costen 
35 euros. Si vols que la gent vagi al 
teatre no pots posar preus estra-
tosfèrics de 150 i 200 euros».
 Al Gran Teatre del Liceu, amb 
quatre funcions fins diumenge 
sense orquestra, la més cara costa 
63,50 euros. H 

33 Plasticitat 8 Bernice Coppieters, en una escena de l’obra.
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conte de Perrault, amb una merave-
llosa partitura de Txaikovski. «Volia 
oferir una dimensió més adulta de 
la història i menys ingènua. I apor-
tar una visió completa perquè el ba-
llet s’acostuma a detenir en el ca-
sament de la protagonista bella i se 
salta la part més fosca de la histò-
ria», explica Maillot. L’estrena de la 
seva versió va coincidir amb la reno-

«Una coreografia 
funciona quan 
desapareix i
no t’hi fixes», 
afirma Maillot

Una sexi ‘bella dorment’
Els Ballets de Monte-Carlo tornen avui al Liceu amb una moderna 
versió del clàssic de Petipa coreografiada per Jean-Christophe Maillot
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