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L’Amour-la Danse
Béjart Ballet Lausanne. Cor.:
Maurice Béjart.
Gran Teatre del Liceu, 24 de juliol

La genialitat de Maurice
Béjart rau tant en un
doll d’inspiració cons-

tant com en el treball infati-
gable i implacable amb ell
mateix –va crear més de
300 obres– i amb els seus
ballarins, perfectament en-
trenats –impressionant un
cop més Elisabet Ros.

Si de jove va fer ballets
explosius com La consagra-
ció de la primavera, L’ocell
de foc o Bolero, que van im-
pactar el món, i va mostrar
el seu vessant multicultural
amb viatges a Grècia, Tur-
quia, el Txad o Palestina, a
les darreries de la seva vida
es va despullar amb un ex-
hibicionisme total per mos-
trar els seus fantasmes: la
sida a Le Presbytère, l’amis-
tat a Brel et Barbara, l’ideari
a Zarathoustra, le Chant de
la danse. Tres èpoques i un
sol estil que va del classicis-
me de Balanchine al con-
temporani més innovador.

Tot això és L’Amour-la
Danse, una antologia que,
gat vell i rei absolut, es va
regalar a si mateix abans
que algú li fes un homenat-
ge que no pogués controlar
del cel estant. L’Amour-la
Danse arrenca i acaba amb
un fragment de La consa-
gració de la primavera, una
revisió que ens remet a l’es-
tètica dels 70 si no fos que
l’obra és de 1959, i acaba
amb un final explosiu en la
versió precedent de 1947
que segueix sent corprene-
dor. Malgrat absències des-
tacades com el Bolero,
Béjart deixa clar que el nexe
de la seva obra és l’amor
–amb Romeu i Julieta inte-
grant-se a tots els seus ba-
llets, del camp de batalla
d’Entre deux guerres a les
festives Set danses gregues;
un amor passional que
s’inspira en la força de Stra-
vinsky, el postromanticisme
de Wagner i Mahler, el rock
simfònic de Queen i U2 i el
lirisme de Mozart i Berlioz.

Béjart ha mort i la compa-
nyia i l’Ajuntament de Lau-
sana han de fer un canvi de
rumb. D’ells depèn que el
món no perdi el seu llegat.
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Rei absolut, Béjart
ens va regalar una
antologia de la
seva obra
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Els suïssos Herzog
i De Meuron fan canvis
en el projecte d’ampliació

Conxa Rodríguez
LONDRES. CORRESPONSAL

Els arquitectes suïssos
Jacques Herzog i Pierre de
Meuron han fet un gir radi-
cal en el projecte arquitec-
tònic d’ampliació del mu-
seu Tate Modern. El que
havia de ser una estructu-
ra en forma de capses de
sabates fent ziga-zaga serà
una piràmide de maó fora-
dat semblant al de l’antiga
central elèctrica converti-
da en museu d’art modern.
En aquest nou disseny, el
museu actual i la nova ex-
tensió no contrastaran
tant en línies, materials i
colors com passava amb el
projecte anterior.

El calendari de les obres
i el finançament continuen
igual, i l’Ajuntament de
Southwark ha de donar ara
el permís per al nou dis-
seny. L’ampliació de la Tate
Modern, sigui segons el mo-
del antic o el d’ara, costarà
215 milions de lliures (260
milions d’euros), dels quals
la xarxa de museus Tate ja
n’ha obtingut 70 milions
(uns 85 milions d’euros).
D’aquests diners, 50 mili-
ons de lliures han sigut
aportats pel govern brità-
nic, set per l’Agència de
Desenvolupament de Lon-
dres i 13 per donatius pri-
vats. Encara que les fonts
de finançament estatals i
oficials ja semblen exhauri-
des, els directius de la Tate

són optimistes i segueixen
creient que aconseguiran
tots els diners.

Per a l’any 2009 està
previst l’inici de les obres,
que afegiran 5.000 metres
quadrats d’espai per a ex-
posicions. La piràmide tin-
drà 65 metres d’alçada i 11
plantes, que quedaran uni-
des a l’actual museu per la
sala de les turbines. La in-
auguració està prevista per
a l’any 2012, coincidint
amb els Jocs Olímpics de
Londres.

Cinc milions de visitants
El museu d’art contempo-
rani Tate Modern va obrir
l’any 2000 –els mateixos
arquitectes que fan ara
l’ampliació van fer la recon-
versió de l’edifici– amb la
previsió de rebre 1,8 mili-
ons de visitants a l’any.
Aquesta xifra va superar-se
aviat i actualment el visi-
ten uns cinc milions de per-
sones a l’any, de manera
que s’ha convertit en un
dels museus més populars
del món.

El seu director, el valen-
cià Vicent Todolí, és, amb el
director de la xarxa Tate Ni-
cholas Serota, dels optimis-
tes a l’hora d’aconseguir
tots els diners necessaris
per a l’ampliació. “Morir
d’èxit és un dels perills que
se’ns presenten”, manifes-
tava Todolí en una entrevis-
ta a l’AVUI en ocasió dels
cinc anys de director. ■

El nou projecte de la Tate Modern abandona la idea de
capses de sabates per una forma més piramidal ■ TATE MODERN

Quatrepetits
musicals

Àngel Llàcer, Rosa Novell i l’Ensemble
de l’Orquestra de Cadaqués, i la Cia. La
Trepa participen al Petit Peralada

Marta Porter
BARCELONA

“Els nens no tenen pietat”.
Així de contundent es mos-
tra l’actor i director Àngel
Llàcer quan parla dels nens
com a espectadors. “Fer te-
atre per al públic infantil és
el més bonic i dur que hi ha
per a un actor o director
perquè el rebuig o l’èxit són
immediats. És un examen
constant. No són hipòcri-
tes com els grans, i si no els
agrada, no aplaudeixen”.
Un tema que Llàcer coneix
prou bé després de dirigir
La petita màgia dels Ki-
Kids, un musical ideat per
Roser Pujol que fa tres
anys es va estrenar al Tea-
tre Condal i que parla dels
valors humans i del món te-
atral.

Aquest és un dels quatre
espectacles familiars que
conformen la programació
del Petit Peralada, que avui
arrenca a mitja tarda al Pa-
velló dels Jardins, habilitat
com a teatre.

La Companyia La Trepa
del Jove Teatre Regina
dóna avui el tret de sortida
amb El somni d’una nit
d’estiu, una adaptació mu-
sical de l’obra de Shakespe-
are dirigida per Maria
Agustina Solé feta amb la
voluntat “d’apropar els
grans clàssics de la literatu-
ra universal als nens”. I és
que El somni d’una nit
d’estiu, amb Puck, el seu
follet trapella, manegant
els fils dels humans, “és
una bona manera d’aproxi-
mar l’obra de Shakespeare
als més petits”, conclou la
directora.

Seguirà Papanotes, una

producció de nova creació
que a la tardor obrirà tem-
porada al Poliorama i que
explica la història de les set
notes musicals, que cobren
vida i tenen personalitat
pròpia (30 de juliol).

Finalment, el clàssic
d’Andersen El soldadet de
plom, fet música a partir
de la partitura escrita per
Emilio Aragón i adaptada
per Albert Guinovart per a
l’Ensemble de l’Orquestra
de Cadaqués, formada per
12 músics dirigits per
Jaime Martín. Sota la fór-

mula del leitmotiv, els ins-
trumentistes expliquen el
conte ajudats per una nar-
radora, en aquest cas l’ac-
triu Rosa Novell.

Joan Maria Gual, direc-
tor del Festival de Perala-
da, va explicar durant la
presentació dels quatre es-
pectacles que l’any passat
“l’èxit va sorprendre la prò-
pia empresa”. “El Pavelló
està habilitat per a 900 lo-
calitats i el dia que hi havia
menys gent eren 700 per-
sones”, diu Gual, satisfet
amb l’èxit de la proposta. ■

‘Papanotes’ és el nou espectacle d’Únics Produccions que
després de Peralada obrirà temporada al Poliorama ■ PERALADA


