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� Programa: L’amour-la danse, de Maurice Béjart
interpretat per la companyia Béjart Ballet Laussane.
Dia i lloc: Gran Teatre del Liceu, 24 de juliol del 2008.

Quan Julieta
és la dansa

dansa | «l’amour-la danse»

o passa sovint que el públic del Liceu s’aixequi
en bloc de la butaca per aplaudir, a cor què
vols, al final de l’espectacle (més aviat els es-

pectadors ja han fugit cames ajudeu-me quan els artis-
tes surten a saludar). Això, una aplaudidassa general,
és el que es va produir dijous passat: unes claquetades
sonores, convençudes, unes palmades catàrtiques que
exorcitzaven les emocions que s’havien anat acumu-
lant al llarg de gairebé de dues hores de ballet de prime-
ra qualitat. L’amour-la danse és d’aquells espectacles
que es poden veure dos, tres, quatre vegades seguides
sense inspirar ni una engruna d’enuig. Per què? Doncs
perquè, més que un espectacle convencional, es tracta
d’un viatge, d’un recorregut pel corpus operístic d’un
dels coreògrafs més màgics del segle XX. I hi ha de tot:
des de clàssics com ara Le sacre du printemps, que
obre l’itinerari amb uns gestos expressionistes que van
significar tota una revolució estètica a la seva estrena el
1959 pel Ballet del Segle XX al Teatre de la Monnaie
de Brussel·les, passant per l’africà Héliogabale, el me-
diterrani Sept danses grecques, el nostàlgic i alhora
alegre Brel et Barbarà... i l’in crescendo continua a la
segona part amb el místic Rumi, el reivindicatiu Entre
deux guerres, la dinàmica La mer, entre d’altres paisat-
ges, per arribar de nou a bon port amb Le sacre du prin-
temps. Cada una de les peces està lligada a la vida de
Béjart i a les seves inquietuds, que eren moltes; només
cal veure la tria de músiques (Wagner, Stravinsky, U2,
Queen, Cheikh Imam...).

Poden semblar peces disperses, però tenen un factor
comú: l’amor, l’amor per la dansa que era el motor vi-
tal d’aquest geni renovador del llenguatge del movi-
ment. Així, com un leitmotiv, la parella de Romeu i Ju-
lieta, símbol per excel·lència de l’amor, transita per to-
tes les coreografies: Julieta és la dansa; Romeu, Béjart.
El coreògraf va idear ell mateix aquest patchwork el
2005 com si presentís la seva mort propera dos anys
després (el 22 de novembre del 2007), i volgués deixar
un llegat fet de les creacions més significatives (i que
encara pot donar corda per anys a la companyia, avui
dirigida pel ballarí Gil Roman).

La troupe sencera va vibrar amb aquest homenatge
al maître, però, com no podia ser altrament, els balla-
rins masculins van endur-se gran part del protagonis-
me en peces d’una gran bellesa plàstica com ara Rumi,
en què divuit intèrprets apareixen amb faldilles i gira-
voltant com els sufís, i La mer, amb música d’U2. Ex-
ultant també va estar la barcelonina Elisabet Ros. A Ne
me quitte pas va donar sentit a l’espai amb gestos savis i
entregats. És un espectacle, no recomanat, sinó obligat
per als amants de la dansa. Teniu temps fins dimarts.

N
Una escena de Le sacre du printemps. / EL PUNT
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● El jurat dels Premis Na-
cionals de Cultura ha acor-
dat atorgar el Premi Na-
cional de Circ a Paulina
Andreu (Barcelona,
1921), més coneguda com
a Paulina Schumann, filla
del pallasso Charlie Rivel.
Precisament avui es com-
memora el 25è aniversari
de la mort de Charlie Ri-
vel. El jurat li ha concedit

el premi «per la seva extra-
ordinària trajectòria com a
acròbata, equilibrista, fu-
nàmbula, ballarina, ensi-
nistradora de cavalls en lli-
bertat i amazona d’alta es-
cola». El jurat també ha
destacat que «la seva tra-
jectòria artística és una va-
luosa aportació a la histo-
riografia circense i un vi-
gorós estímul per a les no-
ves generacions».

Paulina Andreu, filla
de Charlie Rivel, Premi

Nacional de Circ
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