
| Cultura i Espectacles | 35EL PUNT AVUI
DIJOUS, 13 DE FEBRER DEL 2014

L’estiu passat van oferir la
seva versió d’El llac dels
cignes al Festival de Pera-
lada (Lac) i ara Les Ballets
de Monte-Carlo, una de les
millors companyies de
dansa del món, tornen a
Catalunya amb una es-
plèndida versió de La bella
dorment del bosc, en què
actualitzen el conte de
Perrault. La belle s’estre-
na avui al Gran Teatre del
Liceu, on no actuaven des
del 1993. S’hi han progra-
mat quatre funcions fins
diumenge. Les entrades ja
estan exhaurides.

La belle es va estrenar el
27 de desembre del 2001 al
Monte-Carlo Grimaldi Fo-
rum-Salle des Princes, i
des d’aleshores ha voltat
per tot arreu. Jean-Cris-
tophe Maillot, director de
la companyia i coreògraf,
juga amb la música de
Txaikovski i introdueix
passatges de Romeu i Ju-
lieta, del mateix composi-
tor rus. Seguint amb l’estil
oníric i psicoanalític que
caracteritza les seves co-

reografies, La belle subver-
teix el conte tradicional i,
per començar, presenta un
home que es posa a som-
niar i que retrobarem en
l’epíleg. Altres escenes ben
curioses són la del passat-

ge en què la princesa Auro-
ra balla dins d’una gran
bombolla, símbol de la pro-
tecció contra el malefici.
De fet, no és el dit que es
punxa la noia, sinó la bom-
bolla. No cal dir que aques-

ta Aurora exhala sensuali-
tat. No per res el subtítol de
l’obra és Un conte per a
adults. Ara bé, Maillot no
endolceix la història, sinó
que crea un ambient per
moments asfixiant en què

la crueltat i la maldat s’apo-
deren de l’escenari.

Un altre detall curiós
és el treball sobre el perso-
natge del príncep, aquí ai-
xafat per una mare cas-
tradora (interpretada per

un ballarí) que arriba a
matar el seu marit. La po-
sada en escena, del pintor
plàstic Ernest Pignon-Er-
nest, i el vestuari, de Phi-
lippe Guillotel, són visto-
sos i elegants amb un
punt –diguem-ho– de Cir-
que du Soleil.

Hereva dels Ballets
Russes, la companyia va
néixer el 1985. Maillot la
dirigeix d’ençà del 1993.
En aquest temps ha revi-
sat els clàssics del reperto-
ri amb la creació de Ro-
meo et Juliette (1996),
Cendrillon (1999), La be-
lle (2001), Le songe
(2005), Faust (2007), Lac
(2011), Choré (2012) i
Casse Noisette Compag-
nie (2013). El conjunt dels
ballarins es caracteritza
per un alt nivell tècnic i al-
hora interpretatiu. ■

En una bombolla
Valèria Gaillard
BARCELONA

Les Ballets de Monte-Carlo tornen al Liceu després de vint-i-dos anys i hi presenten
la versió de Maillot de ‘La bella dorment’, que subverteix el clàssic de Perrault

Un moment de ‘La belle’, de Jean-Cristophe Maillot ■ MARIE LAURE BRIAN

La companyia,
una de les
millors del món,
destaca per l’alt
nivell tècnic
dels ballarins
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LLIBRES

George Saunders en català
Edicions de 1984 publica la traducció de
Yannick Garcia de ‘Deu de desembre’, el nou
llibre de relats de George Saunders, que ha
estat aclamat a tot el món.

CINEMA

Immens
Redford
S’estrena ‘Cuando
todo está perdido’,
la nova pel·lícula
de Robert Redford,
que sobreviu tot
sol al mig l’oceà
Índic, en una
interpretació
excepcional.

TEATRE

Txèkhov, despullat
L’actriu Maria Stoyanova signa 22 sessions
a cavall de la intimitat i de la complicitat amb
l’espectador actiu.

ART

Art popular
L’Associació
Populart, amb seu a
Capmany (Alt
Empordà), fa una
lectura
desapassionada del
moment que viu l’art
a casa nostra i es
mostra com una
alternativa vàlida.


