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ElBéjartBalletLausanneobreel
festivaldePeraladaambelgran ‘Boléro'
La companyia que dirigeix Gil Roman barreja el seu llegat amb noves propostes

JUSTO BARRANCO
Peralada

ElfestivaldePeraladaobredemàla
seva29aedicióambtotaunadecla
ració d’intencions. Amb dansa. I
amb una companyia mítica, el Bé
jart Ballet Lausanne, fundada per
un dels grans coreògrafs del segle
XX, l’inoblidable Maurice Béjart,
desaparegutals80anysel2007.Un
creador capaç de connectar com
pocs amb el públic amb coreogra
fies atapeïdes de bellesa, energia i
amor per la vida comelBoléro oLe
Presbytère.Uncreadoraquivasuc
ceir al capdavant de la companyia
Gil Roman (Alès, 1960), un dels
seus grans ballarins, que ahir va es
tar aPeraladaper presentar els dos
programes que els més de 30 inte
grants d’aquest ballet suís repre
sentarandivendres idissabteal fes
tival empordanès.
Dos programes que sens dubte

reprendran grans coreografies de
Béjart, com el Boléro, les 7 danses
grecquesambmúsicadeTheodora
kis oBhakti III, estrenada aAvinyó
el 1968 ionapareixenShiva,déude
la destrucció, i la seva dona Shakti,
que és l’energia vital que emana
d’ell i li torna en moviment etern.
Però que també mostraran creaci
ons de Gil Roman, inclòs un Im-
promptupourPeraladaenelqualha
unit moltes idees en les quals està
treballant i amb el qual mostrarà
quearaa lacompanyiahihamoltes
més ballarines que abans. I també
hihauràuntreball–Histoired’eux–
del ballarí i coreògraf Tony Fabre,
un membre de la companyia mort
fa dos anys –“un amic d’infantesa,
un ésser lluminós”, va dir Roman–
al qual vol retre homenatge. La va
rietat de continguts respon a una
premissa clara per al director del
Béjart Ballet Lausanne: “Si la com
panyia només fes coreografies de
Béjart,crecquenohihauriajacom
panyia”.
I, malgrat que ha estat vuit anys

sense Béjart, n’hi ha. El propi Ro
man va sobreviure, recordava ahir,
lacomplicadasuccessiódelmestre.
“Quan perds un ésser únic, princi
pal, totes les criatures mediocres
vénen a intentar ocupar el seu lloc.
Durant un temps vaig ser atacat,
van intentar esborrarme, tallar
me el cap, però vaig continuar tre

ballant,vaigguanyarlaconformitat
delpúblic ivaigestarmoltacompa
nyat pels ballarins. Al final vaig ser
joquivatallarelcapd’aquestesper
sones i segueixo aquí”. I continua
moltcombatiu.Elprimerquevafer
en començar la roda de premsa va
ser donar les gràcies al festival per
la invitació, tenint en compte com
s’hafetdecomplexmostrarlafeina,
l’art de les companyies, durant la
crisi. “Tenir amics és essencial a la
vida.Gent que ensha ajudat nono
més abans sinó també després de
partirMaurice. Per ami venir aquí
és compartir amb els amics la nos
tra feina, elnostreamora ladansa.”
PerOriolAguilà,directordel fes

tivaldePeralada,Béjart va ser “una
iconadelaculturaeuropea”, ivare
cordar les seves obres i la seva pre
sència a Peralada l’any 2003, “un
moment important per al festival,
encara queBéjart ja coneixia l’Em

pordàdemoltabans,perquèel 1961
va pensar amb Dalí el ballet que es
vadirGala”.Amésva voler subrat
llarlatascad’equilibrientremante
niment del llegat i renovació que
duuatermeGilRoman,“queésdes
de l’any 1979 al grup, unballarí icò
nicquerecordemalaMessepourun
temps futur o com Jacques Brel al
ballet Brel et Barbara”. Un Roman
que va assegurar que no canvia res
delespecesdeBéjartperòlesadap
ta al segle XXI. “No crec en les pe
cesdemuseu.Ladansaestàfetaper
evolucionar.Elteatrenoesfacoma
l’època de Molière i Shakespeare
però continuen sent ells. Tinc una
responsabilitat de transmetre el
que sé i sobretot el que sóc, que he
estat format per Béjart”. Un Béjart
que, reconeix, es va posar en qües
tió tota la seva vida i en algun mo
ment va voler que les seves obres
desapareguessin amb ell perquè
creia que eren per ballar quan es
vancrear–finsitotvavolerdestruir
el seuballet sobre laNovenaSimfo-
nia de Beethoven de tant que li ho
demanaven–però que, diuRoman,
després va reflexionar que eren
obres creades amb els seus balla
rins i havien de continuar. “La
qüestió és el que es fa amb l’obra, si
repetirlacontínuamentocrearno
ves flors adaptantla al temps, fent
que s’originin noves flors i ballets.
Béjart va entendre que la continuï
tatde la tradicióés tambésaberque
totes transformasempre”.!

Gil Roman diu que
no creu “en les peces
demuseu, perquè
la dansa està feta
per evolucionar”

MARTÍ ARTALEJO

El ballarí i coreògraf Gil Roman (dreta) al costat del director del Festival de Peralada, Oriol Aguilà

De reencarnacions i esperits

SylvieGuillemrecordava la
setmanapassadaenunaentre
vistaconcedidaaLaVanguardia
queBéjart lihaviaexpressaten
vidaeldesigque la sevaobra fos
retiradadel repertori enmorir
ell. “Aixòéselquevolia”, assegu
ra laballarinaque foumusadel
coreògraf.Tot i això, l’actual
directorartísticdelBéjartBallet
Lausanneapuntaqueelgenial
creador francès, ambquiva
mantenirunaestretacol∙labora
cióal llargde tresdècades, “era
unéssercanviant”.Unésser

humà,vaja. Iquesibéenun
momentdonatvasentirque
l’obra janoseriaelmateixsense
la sevasupervisió i conveniano
continuar representantla, tam
bééscertquemésendavantva
canviardeparer. I el va ferhereu.
AixòéselqueexplicaRoman,

conscientdel seumagnètic ros
treafilat, desomriurerutilant.
Desprésdevuit anysal capda
vantde lacompanyia,GilRoman
diureencarnar l’esperitdeBé
jart, unesperitd’amor id’inter
canvi. Arabé, ladansanoésuna
peçademuseu, evolucionaamb
el temps. I aixòéselqueperse
gueixell, unaevolucióde l’obra
deBéjartd’acordambels temps.
Nimésnimenys. I se sentavalat:
“Lamevamanerade transmetre

és laqueell emvaensenyar”.
Certament:quinbépodria fer

a lahumanitatel fetdenegar li
lapossibilitatde tornaraveure
ballarendirecte l’intensBolero
deBéjart? Elproblema ,però,
arribaambels intangibles.Un
altre grande l’escenacoreogràfi
ca,MatsEk, s’estàocupantde
retirara temps la sevaobradel
repertoriques’escenificaper
migmón.Quanell se’nvagi, els
seus intangibles, aquesta subtil
maneradecomunicar, aquest
què iaquestcomquedonenel
veritable sentit a la sevaobra,
desapareixeranambell.Roman
dranen filmacions. Així ésque,
sí, tenimsortdepoderveurede
nouelBolero, peròessentcons
cientsque l’emocióseràunaltra.

ANÀLISI

Maricel
Chavarría
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Vine a veure el vol simultani

de globus aerostàtics

més gran de l'estat.

50 globus volaran sobre

el cel d'igualada.


