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COMIAT VALÈRIA GAILLARD

Sylvie Guillem s’acomiada dels escenaris amb
una gira, ‘Life in progress’, que presenta al
Festival Castell de Peralada el 24 de juliol

La darrera
reverència

uan era una “rata de l’Opéra”
–com anomenen les alumnes pe-
tites del Ballet de l’Opéra de Pa-

ris– ho passava fatal quan havia de saludar
els ballarins de la companyia amb qui es
creuava pels passadissos de l’escola com a
marca de respecte envers els més grans.
Encara recorda que sovint s’havien d’atu-
rar i fer una reverència a cuita-corrents
entre classe i classe, malgrat el perill que
això representava sobre el terra encerat.
Doncs bé, ara Sylvie Guillem es disposa a
fer la seva darrera reverència després de 39
anys de carrera i, tal com ella mateixa ex-
plica en una declaració d’intencions que
encapçala el programa de l’espectacle, ho
fa convençuda: “Vull parar sent feliç amb
el que faig, com sempre he fet, amb passió
i orgull.”

La que s’acomiada dels escenaris no és
una ballarina qualsevol. Rere seu deixa un
mite que coneixen bé els amants de la
dansa. Sylvie Guillem haurà estat una de
les grans del segle XX en aquest art tan in-
grat, que retira els artistes en plena madu-
resa. En el cas de Sylvie, 50 anys.

El seu recorregut ha estat ple d’èxits i,
més enllà de les seves capacitats físiques
extraordinàries –una força fora del comú i
una flexibilitat de vertigen–, Guillem s’ha
significat pel fet de ser una ballarina que
ha sortit del ramat per buscar el seu propi
camí. Defensar la seva llibertat com a ar-
tista, però, no sempre ha estat fàcil i, per
exemple, quan va arribar al Royal Ballet de
Londres, li van posar el malnom de “Ma-
demoiselle No”.

Sylvie Guillem, una parisenca néta de
catalans, anava per a gimnasta, seguint els
passos del seu pare. Ja integrava l’equip
olímpic quan van apuntar-la a un curset a
l’escola del Ballet de l’Opéra de Paris, una
de les més prestigioses i selectes del món.
Va ser aquí quan la truita es va capgirar, i
no perquè es quedés enlluernada amb la
dansa: no. Sempre ha deixat ben clar que
no li interessava gens la disciplina estricta
de la dansa (per a ella la competició de la
rítmica era un joc), sinó que va ser en l’es-

Q pectacle de final de curs quan va quedar
subjugada per la “màgia” de l’escenari. No
cal dir que els professors de l’acadèmia la
van esperonar, veient en ella unes grans
qualitats tècniques. Als onze anys va co-
mençar la seva formació com a ballarina i
als 19 ja era nomenada “ballarina étoile”
de la companyia del Ballet de l’Opéra de
Paris. Aquest ascens tan fulgurant (mai
cap ballarina havia aconseguit aquest pas
tan jove) li va permetre desenvolupar-se
precoçment com a ballarina i interpretar
els grans papers del repertori, entre els
quals destacava el d’Odette/Odile d’El llac
dels cignes.

Ben aviat va començar a experimentar
amb altres estils, descobrint que l’art del
moviment no s’atura en les pirouettes i els
arabesques (que, per altra banda, executa-

va com aquell qui bufa i fa ampolles). Un
dels seus cims va ser In the Middle, So-
mewhat Elevated (1987), de William For-
sythe, una coreografia de complexitat ma-
temàtica que dissol tots els esquemes del
clàssic. Per tenir més llibertat, i enfrontada
amb Nureyev, aleshores director del BOP,
va fer les maletes el 1988 i va integrar el
Royal Ballet en qualitat d’artista convida-
da principal amb un contracte que li con-
cedia el control sobre el seu repertori. La
balança cap al contemporani es va decan-
tar definitivament el 2004, quan, deslliga-
da de qualsevol gran companyia, va deci-
dir emprendre camí en solitari i treballar
directament amb els coreògrafs que li in-
teressaven. ❋
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Sense dramatisme
uillem s’acomiada dels escenaris
sense dramatisme. Vol “tallar
net”, diu, i per això res millor que

un programa amb obres noves i dues ja
estrenades, però relativament recents, to-
tes creades per coreògrafs amics seus amb
els quals treballa des de fa anys. Life in pro-
gress, que presenta al Festival Castell de
Peralada el 24 de juliol, és tota una decla-
ració d’intencions. ‘Vida en evolució’
–com es podria traduir– recull aquest es-
perit de recerca constant d’aquesta artista
certament intel·ligent, que no s’ha acon-
tentat en el seu paper de ballarina clàssica,
sinó que ha anat més enllà buscant sem-
pre nous reptes.

Techné, una de les estrenes que es po-
dran veure a Peralada, és una obra d’Ak-
ram Khan, un londinenc d’origen indi

que la va seduir per l’aproximació tan di-
ferent a la dansa, el kathak. Coreògraf de
moda, va ser el responsable de la part de
coreografia de la cerimònia d’obertura
dels Jocs Olímpics de Londres el 2012.
Amb Khan, Guillem va ballar, entre d’al-
tres, Sacred Monsters, una obra que va
inaugurar el Festival Grec el 2007.

Com indica el títol grec de l’obra, “tèc-
nica” és una reflexió sobre la capacitat de
fer i actuar de l’home des dels seus orígens
fins a l’actualitat. És l’única peça del pro-
grama que té música en directe, amb Prat-
hap Ramachandra, Grace Savage i Alies
Sluiter. Guillem balla sola en un escenari
despullat on només hi ha un element: un
arbre metàl·lic. És un moment per lluir la
seva tècnica prodigiosa.

L’altra estrena és Here & After, del tam-
bé britànic Russell Maliphant. Es tracta
d’una peça en què Guillem balla per pri-
mer cop amb una altra ballarina, la italia-
na Emanuela Montanari. Per moments

G pren la forma d’un joc, una mena d’esti-
ra-i-arronsa entre les dues ballarines que
Maliphant planteja com un repàs a la tra-
jectòria de l’estrella.

Finalment, la ballarina francesa inter-
preta Bye, una obra del suec Mats Ek, amb
qui Guillem ha treballat en les seves co-
reografies imaginades (Wet woman el
1993 i Smoke el 1995, un duo ballat amb
Niklas Ek). Amb tons còmics, Bye és el co-
miat d’un monstre de l’escenari que s’ho
ha passat bé enlluernant el seu públic, pe-
rò que ha de marxar i tornar a unir-se a la
colla de mortals anònims. Aquí apareix
una Guillem tímida (com assegura que és
en el fons), i al mateix temps juganera i in-
quieta.

L’espectacle també té una coreografia
de William Forsythe, Duo, que es va estre-

nar el 1996 amb el Ballet de l’Òpera de
Frankfurt. La interpreta una parella de ba-
llarins fantàstics, Riley Watts i Brigel Gjo-
ka. En la línia conceptual de Forsythe, es
tracta d’un exercici de classe en què els dos
ballarins s’endinsen en la lògica dels mo-
viments. És una mena d’estudi del movi-
ment, un divertimento segell Forsythe.

No és la primera vegada que Guillem
trepitja l’escenari de Peralada. Va venir el
2002 per presentar la seva versió del ballet
Giselle amb el Ballet de la Scala de Milà.
Aleshores no va ballar, i tampoc va repetir
l’experiència coreogràfica. Després de
l’Empordà, la ballarina continuarà la gira
que va començar al juny a Atenes i que
s’acabarà el 20 de desembre a Tòquio, al
Japó, on el públic l’adora. És tota una
oportunitat, doncs, poder admirar-la en
directe, perquè –si es manté ferma en la
seva decisió– ja només la veurem com a
activista defensant els cetacis, que no és el
mateix! ❋
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