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#tuitsdecultura
@Sebastia_Jovani
Sebastià Jovani Novel·lista

Un pasito pa Dante, María.

@joanfmira
Joan F. Mira Escriptor

…únicament són i necessiten ser
bilingües per força els membres de
la comunitat valencianoparlant; els
altres ni ho necessiten ni ho són.

@martin_caparros
Martín Caparrós Escriptor

Ayer el señor papa se sacó una foto
con la hoz y el martillo y otra con
el cartel de BurgerKing. Si eso no es
peronismo...

@BetteMidler
Bette Midler Actriu

Justin Bieber ha penjat a Instagram
una foto del seu darrere. O, com
m’agrada dirho, “gran cul penja
foto del seu petit cul”.

Tornala
aballar,
Maurice

El Béjart Ballet impregna
de sensualitat l’Empordà

Éssimésnoemocionantqueladan
sa tingui un lloc preeminent en un
festival com el del Castell de Pe
ralada. Inaugurar el certamen em
pordanès amb el Béjart Ballet Lau
sanne va ser ahir a la nit una decla
ració de principis en tota regla.
Carmen Mateu i Oriol Aguilà,
presidenta idirectorartísticdel fes
tival respectivament, reivindiquen
aquest any la dansa, i particular
ment al desaparegut Maurice Bé
jart, que va morir als 80 anys el
2007. Quatre anys abans, el 2003,
aquesta iconade la cultura europea
de la segonameitat del segleXX, va
pujar a l’escenari de Peralada per
primera i última vegada, si bé ja co
neixia l’Empordà.El 1961vapensar
ambDalí elballetGal∙la.

La seva presència tornava a ser
una realitat ahir, com ho va ser el
2010, quan el seuBéjart Ballet Lau
sanne, que ha trobat continuïtat en
mansdelquevaserballarí icònicde
la companyia, Gil Roman, es pre
sentava a Espanya per primera ve
gada després de la desaparició del
geni.Ara, tot iaixò,estractadedues
vetllades i unprogramaquecombi
na clàssics del mític coreògraf amb
pecesdelpropiRomanidel desapa
regutTonyFabre,estretcol∙labora
dor de Béjart en vida i de Nacho
Duato durant el seu regnat en la
CompanyiaNacionaldeDansa.
Personalitatsdelapolíticavante

nir l’estranya ocasió d’apreciar un
must del repertori dansístic com és
elBoléro. Iballatper lanostraElisa
bet Ros. Doncs ningú no dubta de
les inquietuds del conseller deCul
tura, Ferran Mascarell, en aquest
camp;nide lesdelconsellerdeTer
ritori i Sostenibilitat, Santi Vila, qui
defetsentalcaldedeFigueresvafer

temptativa de trencar una llança
per Ángel Corella quan aquest va
voler instal∙lar a l’Empordà un
centredeformaciód’altnivell.Però
veure més d’una vintena de repre
sentants de l’Administració –fins i
tot lapolicia ielsmossos–celebrant
l’estiuambBéjartestavaforadetota
expectativa.El consellerd’Interior,
Jordi Jané, l’exconsellera Joana
Ortega, l’exalcalde de Barcelona,
Xavier Trias, el de Peralada, Pere
Torrent... fins al bisbe de Girona,
FrancescPardo,esvandonarcitaal
rutilant castell, al llac del qual
s’aprecia que els cignes han tingut
cries.
LavetlladavaarrencarambSuite

Barocco, una suite ballada del segle
XVIII, lleugera, que trobava aquí el
seu marc idoni. I a la que va seguir
aquesta delicatessen que és el Pas
de deux Bhakti III (1968), una co
reografia de tècnica exquisida que
recrealauniómísticaentreduesde
ïtatshindús,ienlaqualresideixtota
la forma i la musicalitat del geni
francès. Roman va haver de pres
cindir d’una de les seves creacions
per lesiód’undels seusballarins, de
manera que, com aquell qui res va
decidir ferli un regal a Peralada
–“la primera plaça que ens va obrir
les seves portes quan en morir Bé
jart ningú no ens contractava a Es
panya”– i va improvisar la peça co
ral per a dones Impromptu pour
Peralada, ambmúsica d’Erik Satie i
Cityercussion.Unaocasiópermos
trar lesnoves incorporacions feme
nines de la companyia que Béjart
semprevanodrirsobretotd’homes.
Ja en la segona part, Roman va

brindar el seu homenatge al qui va
ser el seu company d’infantesa
Tony Fabre, en una autèntica carta
d’amor titulada 3 danses pourTony.
Elvaseguirunapeçadelmateixco
reògraf espanyol,Histoire d’eux, en
laqualFabreesva inspirar enelDi-
do et Aeneas deHenry Purcell. I va
arribar el granmomentde la vetlla
da,ambelBoléroqueBéjartvacrear
sobre lamúsicadeRavel iquevaes
trenar a LaMonnaie de Brussel∙les
el 1961. Elisabet Ros (Barcelona,
1969) va interpretar aquesta melo
dia que creix en volum i intensitat,
mentre un conjunt de ballarins que
l’envolta encarnava el ritme de la
peça.L’orientalismedeBéjarthavia
envaït de nou l’ànima de Peralada.
CarmenMateu, la seva presidenta,
novadubtar aobsequiarlos amb la
medallad’ordel festival.
Fins lapropera.!

MARTÍ ARTALEJO

ESCENARIS

Maricel Chavarría

Peralada

La força de
la dansa.
Peralada la
va encertar
amb l’aposta
d’obertura
ambel
ballet en
majúscules
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