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Festa
Béjart a
Peralada

Ovació per a la companyia
del desaparegut mestre

Gran festa Maurice Béjart per
obrirPeralada.Auncoreògrafque
vasercapaçdeplasmarcomningú
la força i l’alegria de viure a l’esce-
nari, l’autor de Boléro, només se’l
pot recordar d’una manera: amb
una gran celebració. I ahir Perala-
da va obrir la XXXI edició del seu
gran festival d’estiu recordant els
deu anys de la desaparició de Bé-
jart amb unmuntatge de dues ho-
resqueuniaelpassat iel futurdela
companyia. Primer, una peça no-
va, estrenada el desembre passat a
la ciutat suïssa de Lausana, on el
Béjart Ballet té la seu. Una peça
queparlad’amor iqueésunacarta
de del director actual del conjunt,
Gil Roman, al seu mentor. Des-
prés, Béjart enestat pur, unadese-
na de fragments, des de números
de conjunt fins a passos de dos, de
peces que el coreògraf marsellès
va fer entre el 1968 i el 1993. El
resultat, una gran vetllada plena
de bellesa i emoció a l’escenari
queelpúblicdePeraladava tancar
a mitjanit amb una ovació llarga i
intensa.
Unpúblicentreelqual,comjaés

tradicional en les obertures del
Festival Castell de Peralada, figu-

l’escena en una plataforma amb
tambors, gongs, teclats i fins i tot el
que semblen les tripes verticals
d’un piano distorsionat que colpe-
jaran comun tambor.Undelsmú-
sics literalment escriu amb el so,
esgarrapa una superfície amb un
instrumentisesentelsoamplificat
d’un llapis o una ploma al paper.
Uns músics que interactuen amb
unes bases ja gravades i amb els
ballarins fins al punt que un els
demana sense paraules que abai-

Cultura
Comencen els grans festivals d’estiu de l’Empordà

raven nombroses personalitats de
la política catalana, entre les quals
Lluís Puig, que s’estrenava com a
conseller de Cultura, i el delegat
delGovern aCatalunya, EnricMi-
llo; l’alcaldessa de Girona, Marta
Madrenas; Artur Mas, i Xavier
Trias. La nit va començar amb la
peça amb què Gil Roman (Alès,
1960) s’ha dedicat a respondre,
confessa, les innombrables cartes
queMauriceBéjart li vaenviardu-
rant anys gairebé diàriament... i
queellllavorsnovarespondremai.
Ara, una dècada després de la des-
aparició de l’autor de coreografies
mítiques com La consagració de la
primavera,Romanlienvianotícies
delacompanyiaquevafundarmit-
jançant t’M et variations..., en què
els passos són paraules per a Bé-
jart. Unamena de diari íntim, una
cadenadevariacionssobrel’amori
la necessitat interior de la dansa.
Una peça irònica, com quan una
desenadeballarinsambbataderas
que en tot moment sembla que
s’estiguin a punt de treure i amb
unasabatilladeballet lligadaalcap
esmouen a ritme japonès en esce-
na, però també molt evocadora,
plenad’amor, desig, rivalitat. Com
elmoment en què dos ballarins, al
so d’una música malenconiosa,
vestits l’undeblanciblaui l’altreal
revés, de blau i lila, esmiren i aca-
ben recorrent el camí junts, braç a
l’espatlla, imitant-se, donant-se al

final lamà com si fos un acte deci-
siu per caminar finalment cap a la
separació, capa la foscoren laqual
s’acaba perdent un d’ells. Un po-
dria pensar en Gil Roman i Béjart,
però de trobades i desacords n’hi
vahavermoltsenunapeçaque,diu
Roman, “ésunaespèciedediari, la
mevamaneraderespondreaMau-
ricea travésdelsballarins,de lase-
vavitalitat ide l’escriptura”.
Escriptura és la paraula perquè

dos percussionistes presideixen

Una escena de t’M et variations... que va ser llargament aplaudida i va suscitar nombrosos bravos

Lanovacoreografia
deGilRoman, irònica
peròtambéemocionant,
vaaconseguirun
enormeaplaudiment

ESCENARIS

Justo Barranco

Peralada
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#tuitsdecultura
@zoevaldes
Zoé Valdés Escriptora

En los bosques, los europeos, los de
verdad, siempreme he perdido con
ganas, para poder encontrarme yo
misma...

@AndieMacDowell3
Andie MacDowell Actriu

Em sento realment afligida pels
joves d’avui perquè el nostre món
ha perdut la seva integritat i no sé
com aturarem la bogeria.

@harari_yuval
Yuval Noah Harari Historiador

En aquests moments en gira per
la Xina, on s’han imprès 2,5 milions
d’exemplars de ‘Sàpiens’ i ‘Homo
Deus’.

@ivandelanuez
Iván de la Nuez Assagista

Despachito: la canción del verano
de las puertas giratorias.

País petit, en realitat

El flamant conseller de Cultura,
Lluís Puig, ha de verificar con-
sultant el calendari del mòbil
que aquest és, efectivament, el
seu primer acte en el càrrec. Al
matí ha rebut la cartera del seu
antecessor, Santi Vila, i a aques-
tes hores de la nit no està segur
de si durant el diahi hahagut al-
gunaltreactequeespuguiconsi-
derar la seva estrena. Però sí:
Lluís Puig s’estrena en el càrrec
en l’obertura de Peralada, que
tambéés flamant, espectacular.
Està content: és un apassionat

de la dansa. “M’han fet famósde
sobte perquèm’agrada la sarda-
na, perquè potser no saben que
he ballat jazz i fins i tot Béjart,
perquè no semprehe estat calb i
gras”, al·lega, en sana autodes-
cripció, i amb referència a la po-
lèmica que després del seu no-
menamentvacórrerperTwitter
quan algú va mirar de rebaixar-

lo dient-li “sardanista”. El que
pocs saben és que durantmesos
vaassajar religiosamentel tradi-
cional ball del Paga-li Joan, a
Sant Cugat, que va representar
fapocsdies...
“En tot cas, si abans-d’ahir

vaigrebreunsvuit-centsmissat-
ges, ahir van ser la meitat, i avui
menys... ara toca treballar”. I es
posa a treballar, perquè per dar-
rereelreclamaeldelegatdelGo-
vern a Catalunya, Enric Millo.
“Home,Enric!”
Ningú no diria que, al seu vol-

tant –a un metre i a cent quilò-
metresalvoltant–delqueméses
parla, amb permís del Ballet Bé-
jart ide la renovaciódeMessi, és
de la diferent manera d’enten-
dre la relació entre els governs
que totsdos representen.Veient
com se saluden, ningú no diria
quehihaunconflictepolíticdes-
comunal. Però és que tots dos
sóndeTerrassa.Ésunpaíspetit.
DeBéjartenparleneldirector

de l’esdeveniment, Oriol Aguilà,
i el seuantecessorLuisLópezde
Lamadrid, i no acaben de posar-
sed’acordenquantesvegadesha

estat la companyia a Peralada:
quatre? cinc? És igual. Brinden
ambcavaabansqueAguilàpros-
segueixi, atenent les desenes de
convidatsa la festad’obertura.
A part de Millo i Puig hi ha

l’expresident Artur Mas; l’exal-
caldedeBarcelonaXavierTrias;
el subdirector de l’InstitutNaci-
onal de les Arts Escèniques i la
Música, Eduardo Fernández; el
president de la Diputació de Gi-
rona, Pere Vila; els alcaldes de
Perpinyà, Jean Marc Pujol; i de
Girona,MartaMadrenas;elcòn-
sol d’Itàlia a Barcelona, Stefano
Nicoletti; el presidentde laFun-
dació Princesa deGirona; l’acci-
onistadeDammRamonAgenjo;
el director de Mercedes-Benz,
Reiner Hoeps; el gerent de la
FundacióDalí, JoanManuel Se-
villano; els directors de la Fun-
dació Abertis, Sergi Loughney;
d’Abertis, JosepMariaCoronas;
del Liceu, Roger Guasch; i del
festival Castell de Santaflorenti-
na, Carlos Hartmann, i els edi-
tors JacoboSiruela i InkaMartí,
entre altres personalitats. País
petit, festagrossa.!

PERE DURAN / NORD MEDIA

Cinc papallones, en homenatge aMadama Butterfly, saluden des de la façana del castell

EL MIRADOR

Ignacio Orovio

PERE DURAN / NORD MEDIA

nous. Dansa fresca, alegria de viu-
re,músicadeBeethoven,delaseva
primera simfonia, que omple l’es-
perit, amb els ballarins, saltant, gi-
rant com en el ballet clàssic però
lliures, recorrent l’escenariagafats
de la mà, dirigint-se directes en
grup a l’espectador, corrent, mi-
rant-lo, oferint-li la representació
en aquell joc de donar però també
derebrequeBéjartvasaberportar
comningú a l’escenari i que conti-
nuaconquerintdeuanysdesprés.!

xin el ritme i tornin a la percussió.
L’aplaudimentvaserestrepitós.
I després d’un futur, el de la

companyia, una segona part de
grans composicions de Béjart que
no són els greatest hits: Béjart fête
Maurice, en què Roman ha reunit
“una successióde fragments exac-
tament com un prepara una festa.
O com un compon un recital de
cançons, un espectacle festiu, una
trobada lleugera”. Que va comen-
çar amb un fragment de 1789... et


