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amenaça que la tem-
pesta que va regar l’Em-
pordà la tarda de di-
vendres s’allargués al

vespre va portar els organitzadors del
concert a traslladar l’escenari a l’in-
terior del celler. El canvi va aug-
mentar l’encant de la vetllada: el pú-
blic, repartit pels passadissos entre
tines, va gaudir de la molt bona
acústica de l’espai. 

Llàstima, això sí, que les cadires
estiguessin disposades al voltant
de taules, per si calia que el sopar
posterior també es fes a cobert.
Això va donar carta blanca als sol-
dats de l’exèrcit de remenadors de
mòbil que envaeixen tots els terri-
toris, fins i tot el de la música en di-
recte. Des d’aquí, un resistent a la in-

vasió els fa saber que es fan molt car-
regosos. El de divendres va ser un
molt bon concert per tres motius: la
veu d’Humet, amb personalitat,
mediterrània, que recordava en les
modulacions a Maria del Mar Bonet,
de gran capacitat comunicativa; en
segon lloc, l’encertadíssima mane-
ra com la va acompa nyar a la gui-

tarra Pau Figueres i, finalment, que
la majoria de lletres interpretades
transporten a un punt de vista sobre
un passat tan personal com autèn-
tic i ric. Sobre aquest tercer aspec-
te, en començar el recital Humet va
explicar que el títol del seu primer
disc, Si canto enrere, era el fil con-
ductor de totes les cançons que in-
terpretaria.   Humet va interpretar
versions de peces recuperades de la
Nova Cançó –com «Si te me’n vas»,
del seu oncle Joan Baptista Humet–
, poemes musicats –la preciosa in-
terpretació de «Gacela del amor
desesperado» de García Lorca–  i fi-

nalment les cançons amb lletra i mú-
sica seves, o en col·laboració amb
Pau Figueres. «Petit univers», «El noi
de les places buides» i sobretot
«Pluja d’estels», amb un crescendo
d’intensitat en la interpretació per
aplaudir dempeus, em van semblar
els millors moments d’un molt bon
concert en un espai singular. 

Seguidament, els responsables
de La Vinyeta van demostrar la seva
condició de grans amfitrions, oferint
els seus bons vins i amb el sopar a l’e-
ra del celler. 

En definitiva, una vetllada me-
morable.  
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Dues grans veus a La Vinyeta en un concert memorable
Divendres a la nit, les cordes vocals de de Gemma Humet i
les de la guitarra de Pau Figueres van aliar-se per cantar el
passat d’una cantant amb molt de present en un concert a
Mollet de Peralada celebrat a l’interior del celler

La francesa Sylvie Guillem, una de
les més prestigioses ballarines del
món, va escollir divendres a la nit
l'escenari del Castell de Peralada per
acomiadar-se d'Espanya en un
moment en el qual posa el punt fi-
nal a la seva carrera.

Guillem va posar en escena la
seva Life in progress, l'espectacle
amb el qual diu adéu a una llarga
trajectòria que conclou a l’edat de
cinquanta anys.

Pel comiat, aquesta diva de la
dansa es va envoltar dels millors co-
reògrafs, que van crear per a ella un
espectacle completament perso-
nalitzat.

La visita de Sylvie Guillem a Pe-
ralada ha estat en realitat un retorn,
ja que va ser en aquests jardins on
va presentar Giselle el 2002 amb el
Ballet de la Scala de Milà.

En aquesta ocasió, Guillem ha in-
terpretat dues estrenes com són
Technê, una peça d’Akram Khan

que explora el costat artístic de
l'ésser humà, i Here and After, un
duo amb una ballarina que és un
compendi del seu treball amb el co-
reògraf Russell Maliphant.

Duo de William Forsythe va do-
nar pas al fermall final de la francesa
amb Bye, una creació de Mats Ek de
2011 que resumeix el moment ac-
tual de Sylvie Guillem en forma de
final de carrera d'una suposada
artista a la qual li ha arribat l'hora
de retirar-se.

L'ovació del públic de Peralada
va estar el reconeixement a una tra-
jectòria inigualable de 39 anys de
dansa que conclou amb aquesta
gira mundial que divendres reca-
lava a Peralada.

La selecció de coreògrafs va es-
tar també aclamada pels assistents
a l'espectacle, que van lloar des de
la frescor de Khan al rigor de For-
sythe, l'estil particular de Maliphant
i el lirisme d’Ek.

La nit a Peralada amenaçava
amb aigua, però la pluja va res-
pectar Sylvie Guillem en un dels es-
cenaris més apropiats per acollir
l'última gira de comiat de la pari-
senca.

Amb el Castell de Peralada al
fons, Guillem va brillar amb llum
pròpia en un espectacle de 79 mi-
nuts amb un descans per reivindi-
car la força d'una carrera que va ar-
rencar amb setze anys quan va
entrar a formar part de l'Òpera de

París.
El mític Rudolf Nureyef va ser qui

li va donar el seu primer paper i, tres
anys després, William Forsythe li va
donar el paper central de In the
middle, somewhat elevated. Més
tard va venir Londres i una infini-
tat de companyies de primer nivell
fins a arribar en l'actualitat a aquest
adéu en el qual l’acompanyen so-
bre l'escenari figures com Ema-
nuela Montanari, Brigel Gjoka o Ri-
ley Watts.

En el futur, el Festival de Perala-
da podrà dir sempre que va veure
una de les últimes actuacions de
Sylvie Guillem, convertida ja en
mite de la història de la dansa
mundial.

Una carrera de luxe
Sylvie Guillen va nèixer un 25 de fe-
brer de 1965 a París.  Quan era una
nena es va entrenar en gimnàstica
sota la instrucció de la mare, una
professora de gimnàstica. El 1977,
als 12 anys, va començar la forma-
ció a l’Escola de Ballet de l’Òpera de
París, on Claude Bessy –que era el
director de l’escola– es va adonar
immediatament de les seves capa-
citats i del seu potencial excepcio-
nal.

El 1981, quan tenia 16 anys, es va
unir al cos de ball de la company-
ia. Més tard, el 1983 va guanyar la
medalla d’or en el Ballet Competi-
tion Varna International. Després de
la seva actuació al Llac dels Cignes
de Nureyev, va esdevenir –amb 19
anys– l’estrella més jove. El 1988 se
li va donar el paper principal a Gi-
selle posada en escena pel Ballet
Reial per celebrar el 50è aniversa-
ri de Nureyev. L’any següent va es-
devenir una artista independent.

El 2001 es va converir en la pri-
mera guanyadora del premi Ni-
jinsky com a millor ballarina del
món. Aquell mateix any va aparèi-
xer nua en una sessió de fotos per
la popular revista Vogue França.
També va causar polèmica el seu
homentage a Nureyev en què el pú-
blic va dir que els ballarins que dan-
saven davant una pantalla projec-
tada amb imatges de l’artista els dis-
treia.

El 2006 es va traslladar del ballet
a la dansa contemporània, i va tre-
ballar amb artistes com Akram
Khan, un artista associat al teatre
Sadler Wells de Londres. 
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Sylvie Guillem tria Peralada
per acomiadar-se d’Espanya

Va posar en escena la seva «Life in
progress», l'espectacle amb el qual diu adéu a
una llarga trajectòria amb mig segle de vida



La ballarina francesa, un mite de la història de la dansa mundial, en un moment del seu espectacle al festival de Peralada. 
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