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El coreògraf presenta una obra nova i recupera ‘Bolero’ i ‘Brel i Barbara’

Béjart celebra al Liceu els seus
50 anys de passió per la dansa

DANSA I ESTRENA

c

MARTA CERVERA
BARCELONA

Maurice Béjart morirà
amb les sabatilles posades.

La seva passió per la dansa no dismi-
nueix amb l’edat. «El talent dels
nois i noies de 16, 17 i 18 anys que
assisteixen a la meva escola Rudra
per formar-se m’empeny a seguir
endavant. Hi arribo mort de cansa-
ment, però em passa al veure les
seves ganes d’aprendre. Ells m’ins-
piren, em fan pensar en noves for-
mes», va dir ahir el coreògraf, figura
clau de la dansa del segle XX, nascut
a Marsella fa 78 anys. «La meva rela-
ció amb els ballarins sempre ha si-
gut igual perquè una coreografia es
fa entre dos, com l’amor».

Des d’avui fins dilluns torna al Li-
ceu amb el Béjart Ballet Lausanne
per commemorar el seu 50è aniver-
sari com a creador. La companyia in-
terpretarà tres peces: L’art d’être
grand-père (L’art de ser avi), l’última
creació de Béjart, una obra amb rit-
mes tecno-pop en què conversa so-
bre la vida i la dansa amb els seus
ballarins, amb qui comparteix
l’autoria de la peça; Brel i Barbara,
en què rendeix homenatge a la chan-
son. «Barbara era com la meva ger-
mana», va reconèixer. I recuperarà
Bolero, la seva obra mestra, amb mo-
viments tan sensuals com la música
de Ravel que els va inspirar. «Bolero
té 45 anys i no n’he canviat ni un
pas. La vaig fer per a una dona i
l’han ballat 25 ballarines, i també
homes».

Maya Plissetskaia, premiada re-
centment amb el premi Príncep
d’Astúries de les arts, va ser una de
les privilegiades. «Ella volia que jo
ballés a Rússia, però la ministra de

cultura soviètica li va dir: ‘No vo-
lem Béjart perquè només parla de
Déu o de sexe’ –va recordar–. Uns
anys després, Maya va celebrar els
seus 50 anys al Bolxoi i va demanar
com a regal ballar el Bolero amb mi.
Però va haver de ser a Brussel.les»,
seu del Ballet del Segle XX, anteces-
sor del Béjart Ballet Lausanne.

q UN REVOLUCIONARI
Béjart va ser un pioner que va om-
plir grans estadis amb espectacles
sorprenents, va eliminar els tutús de
les ballarines, va canviar les malles
dels homes per texans i va entendre

la necessitat de conèixer altres cultu-
res i danses abans que la fusió esti-
gués de moda. Les seves 200 crea-
cions certifiquen l’interès per acos-
tar-se a figures singulars i temes can-

dents. Va rendir homenatge a Fred-
die Mercury, líder de Queen, a Le
presbytère n’a rien perdu de son char-
me, ni le jardin de son éclat, que va
triomfar al Liceu en la seva última
visita el 2000-01. L’obra aborda la

mort, l’amor i la sida, malaltia que
es va emportar el seu ballarí fetitxe i
gran amor, l’argentí Jorge Donn,
mort el 1992. El seu pròxim ballet
–«del qual potser presentarem un
tros com a primícia al Liceu», va
dir– tracta del filòsof Nietzsche.

Sobre les tendències actuals en la
dansa, va fer aquesta reflexió: «A ve-
gades et venen un espectacle com
a dansa i no la veus per enlloc. Està
bé que es jugui amb la veu humana
i amb una història, però s’ha de re-
crear la dansa, no matar-la. Si es ti-
ren a terra una o dues vegades,
d’acord. ¡Però no tota la nit!».<

«A VEGADES VENEN UNA
PEÇA COM A DANSA I NO
LA VEUS PER ENLLOC»

33 El coreògraf francès Maurice Béjart, ahir a l’Espai Liceu.

JORDI MORERA

Petició de
reobertura del
cas de la mort
de Pasolini

c

UN TESTIMONI APUNTA
QUE VA SER ASSASSINAT
PER UN COMANDO

ROSSEND DOMÈNECH
ROMA

CINE I INVESTIGACIÓ

L’ajuntament de Roma
es constituirà en acusa-

ció particular després de dema-
nar la reobertura del cas de la
mort de Pier Paolo Pasolini. El
consistori, governat per Walter
Veltroni i una majoria de partits
progressistes, intentarà demos-
trar que el director de cine, poeta
i escriptor no va ser assassinat el
1975 pel jove Pino Pelosi, que ja
ha estat condemnat en primera i
segona instància, sinó per un co-
mando de criminals dirigit per
persones de la classe política i
dels serveis secrets italians de
l’època.

«Si demanem amb força la

reobertura és perquè sabem el
que diem», ha explicat Paolo Flo-
res d’Arcais, director de la revista
Micromega, que ahir va revelar
els secrets del delicte. D’Arcais ha
afegit: «És un escàndol que
aquesta investigació no s’hagi
realitzat mai, sobretot després
que Pelosi negués davant els
magistrats que fos l’autor del
crim».

Entre les proves anunciades fi-
gura un llarg testimoni filmat de
Sergio Citti, director de cine mort
fa poc, a qui un pescador d’Ostia,
lloc on es va produir el crim, va
relatar els fets vistos personal-
ment: un cotxe amb Pasolini i Pe-
losi en el lloc del delicte i un altre
amb diversos homes al seu inte-
rior, que van apallissar l’intel.lec-
tual i després el van aixafar sota
les rodes del vehicle.<


