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Bellaplàstica
CRÍT ICA DE DANSA

L’artista Ernesto Neto transita per l’interior de la colossal La vida és un cos del qual formem part

La Belle

Coreografia: Jean-Christophe
Maillot.
Producció: Les Ballets de Mon-
te-Carlo
Lloc i data: Gran Teatre del
Liceu (13/II/2014)

JOAQUIM NOGUERO

Un conte per a adults: així ha
descrit Maillot la seva versió de
La Belle del 2001. Però no és la
càrrega narrativa del ballet la
que sedueix i deixa fora de com-

bat el públic. L’exquisida plàsti-
ca, l’imaginatiu llibret, la inten-
cionada i malèvola relectura
contemporània, el freudià i se-
xualitzat univers de tall infantil
i naïf per al més superficial de
la cort principesca en què aquí
se situa el conte o els magnífics
ballarins de tècnica clàssica
aprofitats de forma àmplia (tan
continguts com expressius), tot
això és el que trobem a La Belle
que Les Ballets deMonte-Carlo
acaben de portar al Liceu, però
ara amb la lata afegida de lamú-
sica enllaunada amb què el
Gran Teatre barceloní n’ha re-

duït la força.Mala impressió de-
vem haver donat als visitants, si
tenim en compte el desajust en-
tre el que se sentia gravat i la
factura històrica de la nostra cai-
xa de ressonància.
Com demostren els moments

climàtics de la majoria d’esce-
nes, increïblement entrellaçats
passos i notes, Jean-Christophe
Maillot té massa cura de la mú-
sica com per no optar per l’or-
questra en directe. Prescindir-
ne en ocasions com aquesta,
quan ha estat present en reper-
tori de menys inventiva, com-
porta el risc de començar a pro-
vincianitzar l’escenari barcelo-
ní respecte al del Real (Ma-
drid), on La Belle va arribar el
2011 amb música en directe.

A La Belle, l’obra comença en
una cort colorista una mica cir-
cense, gairebé clownesca, infan-
tilitzada. El desig de ser pares
per part dels consorts troba les
seves ressonàncies plàstiques.
La bombolla ocupa un espai
central en l’estètica de l’especta-
cle: òvul, placenta, bombolla
protectora o presó de vidre. El
colorit inicial en una cort clàssi-
ca gairebé deDeChirico es des-
pulla de seguida en un espaimi-
nimalista en blanc i negre on
competeixen el bé i el mal.
Pantastico i Postlewaite for-

menuna parella increïble, sensi-
ble i tendra. I excel·lent, l’elec-
ció de Stephan Bourgond per a
la força diabòlica i la presència
física de Carabosse.c
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TERESA SESÉ
Bilbao

P
enso que no pensar
és bo, és respirar di-
rectament la vida”,
defensa l’artista bra-
siler Ernesto Neto

(Rio de Janeiro, 1964), i, efecti-
vament, internar-se en una de
les seves colossals escultures
orgàniques és comquedar atra-
pat per uns instants en un refu-
gi per als sentits. Una experièn-
cia estimulant, agitada i, sens
dubte, lúdica, comho és traves-
sar el drac gegantí construït
amb tones de corda cosida a
ganxet multicolor que ara pen-
ja del sostre d’una de les sales
del Guggenheim Bilbao, i en el
qual, al final, després de supe-
rar el vertigen i l’emoció d’un

camí serpentejant i inestable,
trobes un espai per a l’inespe-
rat. La instal·lació es titula La
vida és un cos del qual formem
part (el visitant, sense saber-
ho, simbolitza l’espermatozoi-
de que ascendeix a la trobada
de l’òvul) i és una de les més de
cinquanta peces reunides al vol-
tant d’El cos que em porta, la re-
trospectiva més important
dedicada fins ara a Ernesto Ne-
to, un dels artistes brasilers
amb més projecció internacio-
nal, l’obra del qual és present
en importants col·leccions de
tot el món .
El cos que em porta és una

d’aquestes rares exposicions
en què està permès interactuar
amb la majoria de les obres,
que han estat concebudes per
ser transitades, sentides o toca-

des, “però que alhora són, com
el cos humà, molt fràgils i han
de ser tractades amb lamàxima
sensibilitat i delicadesa”, adver-
teix Petra Joos, comissària de
la mostra que inundarà de sen-
sualitat i tropicalisme el Gug-
genheim Bilbao fins al 18 de
maig. Neto, la inspiració del qual
deu molt a artistes com Lygia
Clark i Hélio Oiticica, posa el dit
a la nafra del sagrat: “L’obra d’art
intocable és una qüestió econòmi-
ca, més que espiritual”. A més
d’una fugida del racional cap a la
sensualitat, les obres de l’artista
brasiler (“el meu cos és el porta-
dor de les meves idees”, diu) són
comdesitjos d’un retorn a la natu-
ralesa. “Som naturalesa. Tots ho
som. És una idea capital perquè
solemseparar la naturalesa de no-
saltres mateixos i tractar-la en

tercera persona, quan la natu-
ralesa no correspon a una tercera
persona, sinó a la primera”, argu-
menta. I encara: “La naturalesa
està dins del nostre cos. És un pai-
satge”.
Neto va convidar a la inaugura-

ció de la sevamostra de Bilbao di-
versos integrants de la tribu huni
kuin, indígenes també anome-
nats kaxinawa, a l’Amazones, per-
què oficiessin el seu ritual de con-
nexió amb la naturalesa (ho acon-
segueixen, va dir, amb l’ajuda in-
estimable de l’ayahusca, una plan-
ta psicoactiva), encara que en la
immensitat de l’edifici de Gehry,
cantant i ballant entrellaçats,
complaents amb els desitjos de
Neto, la imatge que es projecta-
va, ai, era la d’una d’aquestes
atraccions ètniques en mans
d’una estrella de l’art global. Llàs-

tima, perquè la intenció de l’artis-
ta semblava honesta, com el seu
entusiasme cada vegada que con-
vida a endinsar-se en una de les
sofisticades estructures caverno-
ses recobertes d’una membrana
de poliamida que sembla una se-
gona pell, com la sensual Que no
t’espanti el caos. A l’interior, un vi-
atge a l’espaimatern a través d’es-
tructures voltades i figures bio-
mòrfiques que recorden Miró o
l’arquitectura visionària de Gau-
dí, túnels i espais laberíntics que
es van transformant amb el pes
del cos (el que vingui després
trobarà ja un altre espai diferent),
olors d’espècies, gingebre, pebre
o comí negre... I olors d’home i de
dona. Per descobrir a qui

correspon cadascun cal intro-
duir la mà a l’orifici d’uns hu-
manoides. La resposta està en
el tacte.
L’exposició comença al ma-

teix atri, d’on penja la geganti-
na El cos que cau (Le corps) fe-
mení (de Leviatan Thot), que
els visitants poden contemplar
còmodament ajaguts en unes
gandules amb rodes que perme-
ten desplaçar-se per tot el hall i
estan proveïdes de prismàtics.
Neto, que disposa d’un nom-
brós taller integrat principal-
ment per dones que teixeixen a
mà estructures d’una complexi-
tat extrema, reserva un al·legat
polític per al final del recorre-
gut, on ha ideat una proposta
que cedeix el seu rol d’artista al
visitant, Permuta, permuta (un
conjunt d’objectes de la vida
quotidiana que l’espectador pot
reemplaçar per altres que ell
porti al museu...) i fa explotar el
Brasil popular en mil colors, a
Baleiro bala (venc caramels),
que no és cap altra cosa que una
bonica reivindicació d’aquesta
cultura popular que s’està per-
dent en nom d’una economia
globalitzada.c

El GuggenheimBilbao dedica una espectacular retrospectiva a l’artista brasiler Ernesto Neto

Enel regnedels sentits

Internar-se en una
de les colossals
escultures orgàniques
és quedar atrapat en
un joc multisensorial

la corona que denota el reialme
solar i interplanetari del petit he-
roi del conte, el vell engega a ro-
dar aquest símbol de poder abso-
lut. Es veu que el petit príncep té,
aquí, l’ànima republicana. Perfec-
te, però cal dir que Roberto Ciulli
no ha sabut encertar la química
adequada per tal que per l’escena
circulin, amb dosis mínimes, la
tendresa i la fantasia, l’emoció i
la poesia necessàries que recla-
ma la història.
És possible que per evitar una

lectura perillosament carrinclo-
na de l’original literari d’Antoine
de Saint-Exupéry, al director li
hagi sortit això: una versió buida,
liofilitzada, freda i seca, pura-
ment gesticular, amb poca gràcia
i cap interès.c


