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Un panorama
desolador

L’APUNT conservador. Tot fa pensar que la iniciativa no prospe-
rarà, ja que, per començar, l’Amical Wikimedia ha pro-
mogut una campanya contra aquesta prohibició que
ha superat totes les expectatives. En temps de globa-
lització mediàtica i de crisi social i econòmica, voler
posar reixes a la llibertat de panorama és una
ximpleria i una pèrdua de temps.Joan Ventura

Si féssim una enquesta als ciutadans europeus sobre
quins temes els preocupen més, segur que prohibir la
reproducció de fotografies i filmacions d’edificis i
obres d’art situades en espais públics no encapçalaria
cap rànquing. Doncs bé, avui els 751 eurodiputats del
Parlament Europeu han de votar una esmena en
aquest sentit presentada per un eurodiputat francès i

que s’engrandeixi.” D’al-
tra banda, va recordar
que Ros fa deu anys que
interpreta aquesta peça
hipersensual: “En aquest
temps ella s’ha anat
transformant des de dins,
però no puc definir com
balla, s’ha de veure.”

Dansa, llibertat
Llibertat és una paraula
que retorna sovint als lla-
vis de Roman, llibertat per
als intèrprets i també per
interpretar i reinventar el
llegat de Béjart. “Quan
vaig assumir la direcció
vaig tenir molt clar que no
tenia cap sentit repetir ab-
surdament el repertori, si-
nó que calia crear noves
flors.” Gil Roman insis-
teix que la companyia,
que ara té quaranta balla-

rins –i més ballarines que
en l’etapa Béjart–, no ha
de ballar “peces de mu-
seu”, sinó explorar i in-
vestigar constantment.
Per això, cada temporada
creen un parell d’obres
noves, ja siguin d’ell o de
coreògrafs convidats.

Amb tot, el repertori de
Béjart té el major pes en
les actuacions i aquest es-
tiu, per exemple, han re-
cuperat amb gran èxit La
Novena Simfonia, un ba-
llet coral creat el 1964 per
Béjart i que no s’ha pogut
programar a Peralada per
qüestió d’espai. “La meva
feina és treballar, netejar i
adaptar les seves coreo-
grafies, que els ballarins
adapten i reinventen cada
vegada... la tradició és ai-
xò, el canvi.” ■

x,

Tal vegada el seu nom no
sigui tan popular –a l’Es-
tat espanyol, és clar– com
el d’una Alicia Alonso,
una Maia Plissétskaia o bé
una Pina Bausch. Però
Sylvie Guillem és una de
les grans de la dansa del
segle XX, amb l’afegit que
ha sobresortit tant en el
món del ballet clàssic com
en el de la dansa contem-
porània. Doncs bé, ara
aquest monstre de la dan-
sa s’acomiada després de
39 anys de ballar. Ha fet
50 anys i considera que ja
és hora de dir adéu als es-
cenaris i girar full.

D’acord amb el seu ta-
rannà curiós, Guillem ha
preferit muntar un es-
pectacle que, més enllà
d’oferir revivals de la se-
va dilatada carrera, agru-
pa unes coreografies
noves creades
pels artistes
amb què més ha
treballat. El re-
sultat és Life in
progress, una
altra de les ci-
tes impres-

cindibles per als amants
de la dansa al Festival
Castell de Peralada.

El programa, que es po-
drà veure el divendres 24
de juliol, inclou quatre
obres, dues de les quals
són estrenes: Techné, una
peça d’Akram Khan, en
què Guillem explora en so-
litari l’habilitat humana
per fer i actuar, acompa-
nyada en directe per tres
músics; i el poèticHere &
After, de Russell Malip-
hant. Es tracta del primer
cop que l’artista fa parella
amb una altra ballarina
(Emanuela Montanari), i
es presenta com un com-
pendi del treball plegats.

Guillem també balla a
Bye, una peça de Mats Ek
del 2011, que representa
la història d’una dona que
s’ho ha passat genial a l’es-
cenari, però que ha d’aban-
donar-lo i convertir-se en

una persona més entre
tothom. Tot plegat

sense dramatisme.
Completa el pro-
grama, que es va
poder veure a fi-

nals

de juny en el festival Les
Nuits de Fourvière, a Lió,
l’obra Duo, de William For-
sythe, un estudi sobre el
moviment i la improvisa-
ció interpretat per dos fan-
tàstics ballarins, Brigel
Gjoka i Riley Watts.

Sylvie Guillem, nascuda
a París el 1965 i néta de ca-
talans immigrats a Fran-
ça, és coneguda per les se-
ves qualitats físiques ex-
traordinàries. La seva car-
rera s’orientava cap a la
gimnàstica rítmica quan,
arran d’un curs que va fer a
l’escola de ballet del Ballet
de l’Òpera de París, va des-
cobrir la dansa. Més
que l’estricta disciplina
d’aquest art, la va fascinar
“la màgia de l’escenari”,
com ella mateixa ha expli-
cat en més d’una ocasió, i
va optar per estudiar ba-

llet. De seguida va entrar
en la companyia, i amb no-
més 19 anys va ser promo-
guda ballarina étoile per
Nureyev. Va ser la ballari-
na més jove que mai havia
aconseguit aquest títol. Ja
en el Ballet de l’Òpera de
París va començar a treba-
llar en llenguatges con-
temporanis, i va brillar en
In the Middle, Somewhat
Elevated, de William For-
sythe, que va interpretar
amb 22 anys. Buscant més
llibertat per a la seva carre-
ra, Guillem va anar a Lon-
dres i va integrar-se en el
Royal Ballet, on es va estar
des del 1989 fins al 2003.

D’aleshores ençà ha
anat per lliure, buscant
respostes a través del tre-
ball dels coreògrafs més
capdavanters i experi-
mentant altres vies, com
ara el teatre amb Robert
Lepage, amb qui va crear,
juntament amb Malip-
hant, Eonnagata.

A Catalunya ha vingut
diverses vegades: va obrir
el Festival Grec el 2007, i el
2009 va portar Eonnaga-
ta al TNC. Ara, però, serà
l’última oportunitat per
veure-la, perquè, tot i con-
tinuar en plena forma, i
mal que pesi als seus fans,
ha dit prou. ■

La ballarina francesa s’acomiada dels escenaris amb
la gira ‘Life in progress’, que presenta a Peralada
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Guillem ballarà
‘Techné’, de
Khan, ‘Here &
After’, de
Maliphant, i
‘Bye’, de Mats Ek


