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Semblen inofensius, però
sobre l’escenari Sylvie
Guillem i Akram Khan
són dos monstres. Gui-
llem, dotada d’unes capa-
citats físiques prodigioses
–tant, que l’han arribat a
titllar de «freda» en l’as-
pecte interpretatiu–, asse-
gura que, per ella, el mons-
tre és l’escenari: «És un
lloc sagrat i misteriós del
qual desconeixes els lí-
mits.» Khan pensa que tot-
hom té un costat mons-
truós i sagrat, una dimen-
sió que creix amb l’edat:
«Les noves generacions
creuen que Déu són éssers
humans concrets, com el
meu nebot, per qui Déu és
Ronaldo. Però les perso-
nes som imperfectes i això
obre una contradicció.»
De fet, el nom de Sacred
monsters l’havia suggerit
el dramaturg Guy Cools
pel seu proper treball amb
Khan, però va anar com
anell al dit a aquest espec-
tacle.

L’obra es va estrenar el
setembre del 2006 a la sala
Sadler’s Wells de Lon-
dres, on Guillem és artista
associada. Amb motiu del
gran èxit, es va reprogra-
mar aquesta temporada al
costat de Push, en què
Guillem balla amb Russell
Maliphant. La versió de
Barcelona està adaptada al
Grec i es va estrenar a Lió.
Inclou coreografies addi-
cionals de Lin Hwai-min
(solo de Guillem), que
porta al festival l’especta-
cle Moon water (entrades
exhaurides) i de la coreò-
grafa Gauri Sharma Tri-
pathi (solo de Khan), espe-
cialista del khatak, una
dansa clàssica índia amb
un treball virtuós dels peus
que es ressalta amb casca-
vells als turmells.

Què ens condueix?
Per primer cop, Sylvie
Guillem parla i canta en un
espectacle en què també
participen tres músics i
dos cantants. El coreògraf
ha concebut aquesta peça
com un viatge amb dife-
rents etapes. «Partim no

només de mons i estils
molt diferents, sinó també
d’energies i cossos dis-
tints. Khan parteix del ka-
thak, mentre que jo no vo-
lia començar ballant clàs-
sic, sinó anar una mica
més enllà, fins i tot si la
dansa clàssica és la meva
base i el meu trampolí.

Després trobem un punt en
comú. El més punyent del
recorregut és el repte ma-
teix», va explicar Guillem.
Per Khan, el més excitant
no és preguntar-se només
pel llenguatge del movi-
ment, sinó qüestionar-se:
«Què ens condueix?» En
aquest sentit, ha trobat

molt «interessant» la força
de Guillem.

Experimentar per créixer
Després de la seva etapa
clàssica, que la va dur a
triomfar als escenaris d’ar-
reu del món, Guillem tre-
balla des de fa més de cinc
anys a Londres, on fa de

musa per a diferents co-
reògrafs contemporanis,
com ara Russell Mali-
phant i el mateix Khan.

Empesa per la curiosi-
tat, valora l’obertura a l’al-
tre per créixer com a balla-
rina: «M’agrada experi-
mentar amb energies dife-
rents, com ara la de Khan,

que treballa molt el sòl i
molt ràpid. A més, crea un
llenguatge modern tot res-
pectant la tradició.»

La ballarina va visitar
per darrer cop Catalunya
el 2002, al Festival de Pe-
ralada dirigint el Ballet de
l’Scala de Milà a Giselle.
En aquella ocasió va pro-
vocar un gran desconcert,
per no dir decepció, quan
finalment no va posar-se
les puntes. Aquest vespre
és l’encarregada d’obrir el
festival Grec, això sí, amb
peus nus.

Sobre el seu futur pro-
fessional, Guillem, de 42
anys, va bromejar dient
que acabaria la seva carre-
ra a l’Índia. Abans Khan
havia explicat que allà, al
contrari d’Occident, els
ballarins «continuen crei-
xent i enriquint-se amb
l’edat», perquè no valoren
tant la tècnica com l’ex-
pressió.

Sylvie Guillem: «El meu monstre és
l’escenari, un lloc sagrat i misteriós»

La ballarina francesa obre el Grec amb un espectacle signat per Akram Khan que uneix la tradició oriental i l’occidental

� La que va ser la prima ballerina
del Ballet de l’Òpera de París, pro-
moguda étoile el 1984 de la mà de
Nureyev amb només 16 anyets, i
després del London Royal Ballet,
renega de la dansa clàssica: «S’es-
tà morint perquè és intocable.» Se-
gons la ballarina, promesa de
l’equip olímpic francès als 11
anys, considera que s’haurien de
canviar les mentalitats del públic i
dels mateixos ballarins per moder-
nitzar el llenguatge de la dansa
clàssica: «S’ensenyen uns codis

� La prestigiosa ballarina francesa Sylvie
Guillem, protegida de Nureyev i primera
figura del Ballet de l’Òpera de París du-
rant cinc anys, arriba a Barcelona amb un
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passats de moda que ni els matei-
xos ballarins entenen.»

Com a coreògrafa va fer un in-
tent d’actualitzar Giselle per al
Finnish National Ballet el 1998
amb una innovadora posada en es-
cena, però l’experiència «no li va
agradar». Diu que s’ho passa molt
millor com a intèrpret i treballant
per altres coreògrafs que «no no-
més representen només un altre es-
til, sinó una altra forma de veure el
món». L’artista, premi Pavlova
(1989), confessa que no troba a fal-

espectacle contemporani signat pel coreò-
graf i ballarí londinenc d’origen indi Ak-
ram Khan. Sacred monsters –que es pre-
senta amb les entrades exhaurides tant
avui com demà–, estableix un pont entre

la tradició occidental, representada per
Guillem, i l’oriental per Khan, un mestre
del kathak. L’intercanvi entre els dos
«monstres» de la dansa pren la forma de la
paraula i del cant, en el primer espectacle

tar el món del clàssic, tot i que no
ha abandonat les sabatilles de pun-
tes: «Quan vaig començar era un
repte poder ballar els papers solis-
tes de Giselle, la Bayadère, El llac
dels cignes, etc., però després de
ballar-los un cop i un altre arribes a
avorrir aquests papers fins al punt
que van deixar de tenir sentit per a
mi.» Tot i això, la francesa conti-
nua interpretant puntualment clàs-
sics. Al desembre, al final de la se-
va gira internacional al Japó, té
previst ballar El llac dels cignes.

que Guillem utilitza aquest recurs. Es
tracta d’un «viatge» que, més enllà del
llenguatge del moviment, explora segons
Khan «els motius mateixos del movi-
ment», «allò que ens condueix».

«El ballet clàssic és intocable»




