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JoanManuel Serrat porta dissab
te al Festival de Peralada l’espec
tacle que ha preparat per cele
brar el seu mig segle com a can
tantautor.
El músic ha publicat Antologia

desordenada, un disc quàdruple
amb 50 cançons i un llibre amb
textos personals i prop de cent
fotografies, a manera de revisió
de la seva llarga carrera, iniciada
el 1965, quan va aparèixer el seu
primer disc, Guitarres. Va ser el
18 de febrer del 1965, al matí,
quan el locutor Salvador Escami
lla va presentar al programa Ra
dioscope de Ràdio Barcelona un
jove músic del Poble Sec. Esca

milla el va recomanar a la disco
gràfica catalana Edigsa i, en pocs
mesos, Serrat va publicar el seu
primer disc i es va incorporar
comel tretzèmembre d’Els Setze
Jutges. Serrat tenia 22 anys i el
seu primer tema va ser El moca
dor, al qual van seguir Ara que
tinc vint anys, Cançó de matina
da, Paraules d’amor i La tieta.
Més tard van arribar els home
natges als poetes, Machado i Mi
guel Hernández, Señora, Para la
libertad, Hoy puede ser un gran
día, Princesa,Megusta todo de ti i
un dels hits més perdurables del
seu cançoner, Mediterráneo, que
compta amb innombrables versi
ons.
Des d’aleshores, des d’aquell

programa retransmès en directe
des dels estudis de Ràdio Barce
lona, no ha parat i acumula més
de seixanta enregistraments i
una presència permanent en
concerts a Espanya i Amèrica
Llatina.
Joan Manuel Serrat, acompa

nyat per l’Orquestra Simfònica
del Vallès i el seu company de vi
atge, el pianista Ricard Miralles,
repassarà les seves cançons de
sempre amb el nou vol que li han
donat els arranjaments del com
positor Joan Albert Amargós,
que també oficiarà de director.
Cançons dels inicis i el seu parti
cular homenatge a Miguel Her
nández. El recital començarà a
les 22 hores.

Serrat porta aPeralada l’espectacle
dels seus cinquanta anys comamúsic

La ballarina que Nuréiev va elevar a estrella i a qui Béjart va convertir en musa s’acomiada avui del ball a Peralada

SylvieGuillemsurt d’escena
M. CHAVARRÍA Barcelona

Només amb el pas del
temps és possible
que el públic de la
dansa ide l’art enge
neralsàpigaapreciar

en la seva justa mesura aquesta
oportunitat que brinda avui el Fes
tival de Peralada d’assistir a l’adéu
d’una ballarina que com a mínim
ha deixat empremta. L’espigada
SylvieGuillem,demoviment sagaç
i punxant, no sembla haver perdut
gens la il∙lusió que la vaportar a fer
del ball la seva vida. I, tot i això, als
seus 50 ha decidit tallar en sec i no
assistir al seu propi declivi energè
tic.Aquest any tancaunaetapaque
hadurat tres dècades ambuna gira
mundialquelaportaarreu,deLon

dresalJapó,amblesentradestotal
mentesgotades.
“Des dels 19 que sóc a l’escenari,

he fetballet, dansacontemporània,
teatre... però sempre amb una de
terminada energia, i arribarà un
momentenquènopuguidonarallà
a dalt el que s’espera de mi. Jo he
volgut fer això d’una altra manera:
mantenirmenomésmentre pugui
donar en la dansa aquesta energia
meva, perquè un dia tot això s’en
sorrarà”, va declarar l’artista a
aquest diari. Tot i això, va afegir un

detallqueretornaunamicad’espe
rança: “La carrera que ara aturo és
la de la dansa. No dic que si un dia
se’m presenta un projecte teatral
fantàstic no torni a l’escenari, però
si ho faig, sisplau, no esperin demi
el que estic fent ara, perquè això
s’haacabat”.
SylvieGuillemnoésunagranco

neguda en aquesta banda del Piri
neu,novaconrearuna famadepri
maballerina comalgunesde les se
ves predecessores, tot i que no
passava desapercebuda quan apa
reixia en anuncis publicitaris de
complements de luxe, ambun ves
tit negre que dibuixava mitja esfe
ra, la que traçava aixecant una ca
ma fins a arribar còmodament a
l’orella. Procedent del món de la
gimnàstica rítmica, la petita Sylvie
havia despuntat a l’equip que en
trenava el seu propi pare. Des dels
11anys sotmetel seucosa laprepa
ració física. I no és que anhelés ba
llar i convertirseenunaestrellade
les sabatilles de punta. De fet, des
coneixia completament el ballet.
Però la nena de la banlieue, l’àvia
catalana de la qual es va exiliar a
França fugint de la guerra civil es
panyola, va tenir l’oportunitatd’in
corporar el ballet a la seva ja dura
disciplina durant un any; després
d’això, efectivament, vadecidiren
rolarse a l’escolade l’ÒperadePa
rís. “O renuncies al ballet i tornes a
casaoetquedes ideixesdeplorar”,
livadirlasevamare.Lafamadedu
ra,unacosaqueheretavade la seva
família, especialment de la seva
àvia, laprecediria.
No, Guillem no ha respost mai a

la imatge de ballarina romàntica i
glamurosa. Sense proposars’ho, ja
des de la seva primera etapa a

l’ÒperadeParís, vamarcarunpunt
i a part en la manera d’interpretar
els clàssics.VacaptivarRudolfNu
réiev,queamb19anys lavaelevara
étoile de l’Òpera de París, quan el
divo estava al comandament de la
companyia. Fins i tot va ballar amb
ell.“VamfermoltElllacdelscignes i
tambéGiselle iLaVentafocsque ell
mateix vaproduir.Va ser fantàstic.
Malgratqueeramésbaixque jo,no
tenia dubtes de com dirigirme. I

tenia aquesta mirada intel∙ligent.
Era una persona que vivia de veri
tat el que feia, no es limitava a re
produir uns passos, era allà perquè
sabiaqueeraelmomentdeserhi”,
recorda.
Però ella, expeditiva, poc inte

ressada per la correcció política, el
va plantar al capde cinc anys i se’n
va anar a la Royal Opera House de
Londres. I li va trencar el cor. Tots
dos tandecidits a portar, explorar i

dur a terme l’art a la sevamanera...
“Vaiganarescalantelsllocsdelaje
rarquia a la companyia amb força
rapidesa i, a més, estava àvida
d’aprendre, era apassionada, esta
va a punt, suposo que per aixòNu
reyev em va escollir. Però no volia
perdre més el temps allà, sabia el
que era l’Òpera de París, la seva
mentalitat, la seva gent. Necessita
va veuremón, experimentar altres
coses”.
La crítica deia d’ella que era fre

da a escena. Béjart la va convertir
enmusailavaposaraballarelBolé
ro, amb aquelles llargues cames
que dibuixaven un rellotge a les sis
en punt. El seu cos androgin va
atreure també William Forsythe,
RobertWillson...
Avui hi haurà ocasió de veurela

en un parell d’obres creades per al
seu comiat pels coreògrafs de més
renom de l’escena contemporània.
Akram Khan, al costat de qui se la
va poder veure al festival Grec ba
llant aquella impactant Sacred
Monsters, li brinda el solo Techne,
amb el qual comença aquest comi
at, iqueésunarecercadesimateixa
almediorgànicperò tambétecnifi
cat. El segueix un duo de William
Forsythe ambmúsica de TomWi
llems que ballen dos homes, per
després tornar a escena ella amb
Here&after,d’unaltredelsseusha
bituals col∙laboradorsa la sevaúlti
ma etapa, RussellMaliphantk, que
laposaaballarambunaestrelladel
Balletde laScaladeMilà,Emanue
la Montanari, en una màgica com
penetració. I, per acabar, aquest
Bye que premonitòriament va cre
arMatsEkperaellafaquatreanysi
enquèdespulla lasevaànimaenun
dels moments més emocionants
quehadonatelballet. “Sí, realment
crec queMats em coneix molt mi
llorque jomateixa”.!

.

La ballarina francesa a Bye, un solo/retrat que li va ferMats Ek

Elxous’acabaamb
‘Bye’,unsoloque
vacrearperaella
elcoreògrafMatsEk,
enquèdespulla l’ànima

Amb cinquanta anys,
l’artista francesa
ha decidit tallar
en sec i no assistir
al seu declivi energètic

Dissabte i diumenge, 1 i 2 d’agost a les 20h – Cançó
EL BORN CENTRE CULTURAL Plaça Comercial, 12 (Sala Moragues)
Venda d’entrades: www.masimas.com/festival, Tiquet Rambles: Palau de la Virreina
(La Rambla 99, de dilluns a diumenge de 10h a 20.30h)
Informació: Tel. 93 319 17 89
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