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Dos genis de segles dife-
rents cara a cara en un dià-
leg artístic de primer or-
dre: Ludwig Van Beetho-
ven i Maurice Béjart. Els
dos monstres queden en-
llaçats en un documental
que segueix la posada en
escena de la coreografia
que Béjart va dedicar al
compositor de Bonn: la
Novena simfonia (1964).
Darrere de Dancing Beet-
hoven hi ha la mirada de la
directora madrilenya
Arantxa Aguirre, que ja el
2009 havia presentat un
primer documental sobre
el Béjart Ballet Laussan-
ne, El esfuerzo y el ánimo.
Aquí s’endinsava en la
companyia, que aleshores
travessava un moment de
crisi després de la mort del
coreògraf. Posteriorment
Aguirre ha continuat rea-
litzant diferents treballs
de filmació de les coreo-
grafies de la troupe suïssa,
“ara amb ells ja em sento

com a casa meva”, comen-
tava ahir la directora.

Per què la Novena sim-
fonia? Doncs va ser un en-
càrrec. Resulta que el Bé-
jart Ballet muntava aques-
ta peça de dimensions me-
galòmanes per presentar-
lo a Tòquio i van voler fil-
mar-la perquè perdurés.
“Volien que persones que
mai tindran accés a aques-
ta obra, que s’ha progra-
mat poquíssimes vegades
perquè és molt costosa,
poguessin gaudir-ne.” La
producció en qüestió es va
fer el 2015 amb el Ballet de
Tòquio l’Orquestra Filar-
mónica d’Israel, dirigida
per Zubin Mehta. “Va ser
interessant veure el tre-
ball entre ballarins de
dues cultures tan dife-
rents i com al final aconse-
gueixen acoblar-se.” De
fet, un dels missatges
d’aquesta obra magna, la
pau i la fraternitat, treba-
lla a diferents nivells dins
de l’obra. Per exemple, Bé-
jart va requerir que hi par-
ticipessin un estol de ba-

llarins negres que a Tò-
quio es van haver de reem-
plaçar per figurants.
“Quan la va compondre a
la dècada del seixanta era
en ple Apartheid i Béjart
volia transmetre el mis-
satge d’igualitarisme i
confiança en les races.”

Segons Aranxa, es po-
den establir molts paral·le-
lismes entre els dos genis:
“Eren personalitats afir-
matives que posaven el
seu jo al davant amb molta
força, dues personalitats
que volien deixar em-
premta per mitjà de les se-
ves obres.” Beethoven va
compondre la novena
quan ja era sord. “És una
pena perquè no va poder
gaudir-ne i Béjart va tra-
duir en formes visuals la
seva música : el millor ho-
menatge que es pot fer a
una persona sorda.”

Dancing Beethoven,
que ja s’ha estrenat amb
gran èxit a Suïssa i Alema-
nya, arriba avui a Catalu-
nya amb projeccions als ci-
nemes Girona i Balmes. El

documental, que té com a
fil conductor la mirada de
Mayla Gil, alter ego
d’Aguirre, permet desco-
brir a banda les interiori-
tats de la companyia: “El
protagonisme el té l’obra,
però també tota la vida
que es genera al voltant
d’un projecte tan impor-
tant, i per això hi ha més
d’una sorpresa.”

Visita a Peralada
Aviat podrem veure el Bé-
jart Ballet Lausanne en di-
recte, ja que aquest estiu
inaugurarà el 6 i 7 de juliol
el Festival de Peralada
amb un espectacle que la
companyia suïssa ha creat
per homenatjar qui va ser
el seu mestre i fundador
en l’any que es commemo-
ren deu anys de la seva
mort. Béjart fête Maurice
inclou dues parts: t’M et
variations, una coreogra-
fia de Gil Roman, l’actual
director, i Béjart fête Mau-
rice, fragments de dife-
rents joies coreogràfiques
creades per Béjart. ■

La dansa de
la fraternitat

Aguirre filma de nou el Ballet Béjart en la posada en
escena de la ‘Novena simfonia’ a ‘Dancing Beehoven’
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Una imatge de la coreografia ‘Novena simfonia’, de Maurice Béjart ■ RAFAEL REPARAZ

Estrenes de cinema de la setmana

La fàbrica de creació Fa-
bra i Coats és escenari, des
d’aquesta tarda i fins diu-
menge a la nit, del Palo
Market Fest (Pmfest). Es
tracta d’una activitat en
què els impulsors del Palo
Alto Market congreguen
fins a un centenar d’actua-
cions diàries. El preu de
l’entrada és de 9 euros.
L’objectiu és donar a co-
nèixer artistes emergents
de diverses disciplines,

instal·lats a Barcelona, Va-
lència i Madrid.

El Pmfest aspira a fer
una trobada semestral a
Barcelona, si el públic res-
pon a aquesta primera
convocatòria. Es tracta
d’una iniciativa privada
que inclou les avantguar-
des escèniques. També els
conviden a interactuar en-
tre ells, tot esdevenint un
punt de trobada.

D’entre el centenar
d’actuacions diàries des-
taca l’Equal elevations, de
La Veronal (en què ballen
amb una escultura), o els
Afasians, premiada re-
centment pel Ciutat de
Barcelona i el Premi de la
Crítica de la Dansa. ■
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Cent accions a
només 9 euros
Fabra i Coats, seu de
la primera edició a
Barcelona del Palo
Market Fest

El Gremi de Llibreters de
Catalunya va donar ahir
les dades definitives de
Sant Jordi, que es va cele-
brar diumenge. La factu-
ració ha estat de 21,80 mi-
lions d’euros, el que supo-
sa un 4% més que l’any
passat, i més d’1,6 milions
d’exemplars venuts. Es
van vendre 52.467 títols
diferents, un 15,9% més
que el 2016. A l’hora de va-
lorar les vendes en nom-
bre d’exemplars, el llibre
en català (56,10%) va su-
perar el castellà (43,90%),
un 1,78% més que l’any
passat. “Al mercat hi ha
més oferta de títols en cas-
tellà que en català, no obs-
tant això, però, per Sant
Jordi es venen en conjunt
més exemplars en català
que en castellà excep-
tuant la categoria de no-
ficció”, explica Antoni
Daura, president del gre-
mi, que ha expressat tam-
bé la seva satisfacció per la
jornada. D’altra banda, al

marge de les llistes de tí-
tols més venuts, que han
estat corroborades pel
gremi, el pes percentual
que han representat els
deu títols més venuts ha
estat del 6,34%.

Un any més, les vendes
de llibres infantils i juve-
nils copen el gruix més im-
portant de vendes, un 35,
31%, seguit per la ficció
amb un 34,25% i la no Fic-
ció d’un 30,44%.

El català
guanya terreny
per Sant Jordi
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Segons el gremi, es
van assolir els 21,80
milions d’euros, un
4% més que el 2016

El Sant Jordi passat a
Barcelona ■ E. MAGRE


