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Queridas amigas y amigos, un año más, el 
Festival Castell de Peralada levanta el telón 
para llenar de música, danza y arte los 
maravillosos jardines que nos rodean. Es cierto 
que no lo hacemos con el formato de siempre y 
que tampoco estamos todos, pero nuestro amor 
y compromiso con la cultura sigue intacto a 
pesar de todo. Hoy nos reencontramos para 
compartir la magia de las artes escénicas, las 
emociones que nos ofrece la cultura en vivo y la 
complicidad que nace entre nosotros, sin ni 
siquiera ser conscientes, de nuestra pasión por 
las artes. Esta noche, me siento especialmente 
emocionada. Una inauguración siempre tiene un 
carácter especial y además siempre se vive con 
cierto nerviosismo, pero no voy a negar que este 
año esta inauguración es más especial que 
cualquier otra, ya que mis hermanos y yo 
afrontamos la primera edición sin nuestros 
padres. Quienes tuvisteis la suerte de 
conocerlos, sabréis la increíble pareja que 
formaban y cómo se desvivían por que este 
festival reuniera a los mejores artistas de cada 
época y disciplina, cómo cuidaban de cada 
detalle y cómo trabajaban para que el público, 
vosotros, nuestra verdadera razón de ser, 
atesorarais en el recuerdo noches memorables. 
De ellos hemos aprendido y, por ellos, 
acogemos su legado inolvidable con 
responsabilidad y un profundo agradecimiento. 
  
Después de todo lo vivido en los últimos meses, 
hoy es una noche para la esperanza, para cantar 
y gritar a la vida, para celebrar nuestro regreso y 
la verdad es que no se nos ocurrió mejor forma 
que ir de la mano del Ballet Béjart Lausanne y 
su Le presbytère, también conocido como Ballet 
for Life. Sí, definitivamente hoy bailamos por los 
que estamos, sin olvidar a los que nos han 
dejado. Bailamos por todos aquellos que 
quisimos que fueran inmortales y solo lo serán 
en nuestros corazones porque hoy va de todo 
eso y de genios que se encuentran de nuevo a 
pesar de su ausencia. 
  
Gracias a todos por hacer realidad este sueño 
compartido que empezó una tarde de julio de 
1987 y al que deseamos una larga vida. 
  
Bienvenidos al Festival Castell de Peralada, el 
escenario donde habitan las emociones. 

Isabel SUQUÉ MATEU 
Presidenta Fundació Castell Peralada 

BENVINGUDA 
ISABEL SUQUÉ MATEU

Avui és demà 
 
Recordo Maurice Béjart a l’última filera de la 
secció que hi ha davant per davant de l’escenari 
del Festival Castell de Peralada, assegut molt a 
prop d’un altre àngel tutelar de la dansa del 
festival, el fotògraf Josep Aznar, que darrere 
seu aquella nit gaudia les fotos que li tocava fer 
per com el coreògraf francès era dels seus: dels 
qui fan de la proporció de línies, claredat 
clàssica al servei del gust, del plaer, de la joia 
de viure que comença pel delit dels ulls abocat 
sobre la pell del món. 
Cap dels dos és ja entre nosaltres. Així que 
recordem-los aquesta nit que Le presbytère 
torna a l’escenari com a Ballet for Life. Amb 
aquest esperit naixia l’obra el 1997. Com a 
homenatge als caiguts (llavors, els de l’era de la 
Sida: el ballarí Jorge Donn o el cantant Freddie 
Mercury, en representació de tants), però no 
pas concebut solament com a dol, sinó, 
sobretot, celebrant el bell i tan vell esclat de la 
vida, la força intemporal dels joves, l’alegria 
perenne del geni que la música juganera i 
festiva de Mozart i de Queen convoquen damunt 
l’escenari per recordar-nos que The show must 
go on. És a dir, no sols que continua, sinó que ha 
de continuar, que hem de fer perquè continuï, 
que depèn de nosaltres. L’obra apunta un 
moviment, doncs, un trajecte iniciàtic. Es mou 
del dolor a l’esperança més vital. 
A Peralada, la dansa de Béjart hi ha estat 
sempre omnipresent, autènticament 
transversal al llarg d’anys, primer amb ell i des 
de l’edició del 2010 ja sota la direcció de Gil 
Roman. Fos de la mà de la cançó francesa de 
Brel i de Barbara, o de les danses gregues amb 
música de Theodorakis, o del Bolero de Ravel en 
el crescendo climàtic de la famosa escena com 
de taverna (la seducció dempeus damunt la 
taula com a plat principal), el paper jugat per la 
seva dansa sempre ha estat el mateix: món 
mediterrani, la festa de la gent com si fos la 
dels déus, control apol·lini dels passos, força 
comunitària del grup (importantíssim en 
aquesta companyia i en el sentir de Béjart), però 
al servei de la celebració dionisíaca que ens sap 
més vius. Quina bellesa i quin acord els del 
Béjart Ballet Lausanne, però que relaxadament 
festius. Pur gaudi sensorial. Marsellès que va 
trobar la llibertat creativa a Bèlgica, Béjart 
aporta al neoclàssic la mateixa tensió dialèctica 
que lluïa al rostre: aquella foscor de la barbeta 
com de faune, que feia pensar en Nijinski a 
L’après-midi d’un faune de Debussy, 
contrapuntada tothora per la transparència del 
mar dels ulls. Sensualitat i innocència. 
Després de més d’un any de pandèmia, quan el 
Festival no ens va poder acollir presencialment 
fa un any, quan avui falten amics i familiars, 
aquest nou convit al ball de sempre de Béjart 
arriba en el moment just. Mai no ha tingut tant 
de sentit com ara. Un ballet sobre la joventut i 
l’esperança per a un moment que ha senyalat 
massa a l’una i ha desvirtuat massa l’altra. 
Perquè l’esperança només té sentit si creiem 
que el futur (i la joventut que el representa) val 
la pena. I ho valen, ja que ni ara ni mai “le 
Presbytère n’a rien perdu de son charme, ni le 
jardin de son éclat”. 
 
Joaquim NOGUERO 
Crític de dansa 

Edició dedicada a la memòria  
D’ARTURO SUQUÉ I PUIG



BALLET FOR LIFE o LE PRESBYTÈRE 
N’A RIEN PERDU DE SON CHARME, 
NI LE JARDIN DE SON ÉCLAT 
 
Fa poc més de trenta anys, entre la música 
sorprenent de Berlioz intercalada amb els 
bombardeigs i el so de les metralladores, un poc 
convencional Fra Llorenç va exclamar a Jorge 
Donn i Hitomi Asakawa: “Feu l’amor, no la 
guerra!”. 
Avui dia, Gil Roman, que té més o menys la 
mateixa edat que la creació del meu Romeo i 
Julieta, envoltat per ballarins que mai no han 
vist aquest ballet, respon: “Ens vas dir que 
féssim l’amor, no la guerra. Vam fer l’amor. Per 
què l’amor està en guerra amb nosaltres?”. 
Un crit del jovent, per a qui el problema de la 
mort per amor s’afegeix a les diferents guerres 
que no han cessat al món des de l’anomenada 
FI de l’última guerra mundial! 
Per sobre de tot, els meus ballets són trobades: 
amb la música, amb la vida, amb la mort, amb 
l’amor… amb tots aquells la vida i l’obra dels 
quals troben una renovació amb mi. A més a 
més, el ballarí que soc ja ha de deixat de ser 
reencarnat cada vegada pels ballarins que 
superen aquest jo del passat. 
Una història d’amor amb la música de Queen. 
Ingeni, violència, humor, amor: hi és tot. 
M’agrada el grup. M’inspiren i em guien, de 
vegades per mitjà d’aquesta terra de ningú on 
tots acabarem algun dia i on, n’estic segur, 
Freddie Mercury toca un duet al piano amb 
Mozart. 
Un ballet sobre la joventut i l’esperança, amb 
tota la desesperació i optimisme que tenen. 
Malgrat tot, crec que “l’espectacle ha de 
continuar”, tal com va expressar Queen en una 
de les seves cançons. 
 
Maurice Béjart 

MÚSIQUES 
 
John Deacon 
Àlbum: Made in Heaven; títol: “Winter’s 
Taleˮ; intèrprets: Queen; segell: EMI; ref.: 
4835542 
 
Àlbum: The Works; títol: “I Want To Break 
Freeˮ, en directe a Wembley 88; intèrprets: 
Queen; segell: EMI; ref.: 7995942  
 
Brian May 

Àlbum: Live Killer; títol: “Brighton Rockˮ; 
intèrprets: Queen; segell: EMI; ref.: 7895002 
 
Àlbum: Sheer Heart Attack; títol: “Brighton 
Rockˮ, solo en directe a Wembley 86; 
intèrprets: Queen; segell: EMI; ref.: 7995942 
  
Àlbum: A Night At the Opera; títol: “The 
Prophet’s Songˮ; intèrprets: Queen; segell: 
EMI; ref.: 7894922 
 
Freddie Mercury 
Àlbum: A Night at the Opera; títol: “Love of 
my lifeˮ, en directe a Wembley 86; 
intèrprets: Queen; segell: EMI; ref.: 7995942 
 
Àlbum: A Night at the Opera; títol: 
“Bohemian Rhapsodyˮ, en directe a 
Wembley 86; intèrprets: Queen; segell: EMI; 
ref.: 7995942 
 
Àlbum: A Night At The Opera; títol: “Seaside 
Rendezvousˮ; intèrpret: Queen; segell: EMI; 
ref.: 7894922 
 
Àlbum: A Day at the Races; títol: “Millionaire 
Waltzˮ; intèrprets: Queen; segell: EMI; ref.: 
UOCD 668 
 
Àlbum: A Day at the Races; títol: “You Take 
My Breath Awayˮ; intèrprets: Queen; segell: 
EMI; ref.: UOCD 668 
 
Àlbum: Made in Heaven; títol: “I Was Born To 
Love Youˮ; intèrprets: Queen; segell: EMI; 
ref.: 4835542 
 
Àlbum: Live Killers; títol: “Get down make 
loveˮ; intèrprets: Queen; segell: EMI; ref.: 
7895002 
 
Roger Taylor 
Àlbum: The Works; títol: “Radio Gagaˮ; 
intèrprets: Queen; segell: EMI; ref.: CDP 
7460162 
 
Àlbum: Made in Heaven; títol: “Heaven for 
Everyoneˮ; intèrprets: Queen; segell: EMI; 
ref.: 4835542 
 
Àlbum: A Kind Of Magic; títol: “A Kind Of 
Magicˮ; intèrprets: Queen; segell: EMI; ref.: 
7462672 
 
Queen 
Àlbum: Innuendo; títol: “The Show Must Go 
Onˮ; intèrprets: Queen; segell: EMI; ref.: CDP 
7958872 
 
Àlbum: Made in Heaven; títol: “It’s A 
Beautiful Dayˮ; intèrprets: Queen; segell: 
EMI; ref.: 4835542 
 
Àlbum: Made in Heaven; títol: “Let Me Liveˮ; 
intèrprets: Queen; segell: EMI; ref.: 4835542 
 
Buck Ram 
Àlbum: The Freddie Mercury Album; títol: 
“The Great Pretenderˮ; intèrpret: Freddie 
Mercury; segell: EMI; ref.: 077778099925 
 
Dave Clark, John Christie  
Àlbum: The Freddie Mercury Album; títol: 
“Timeˮ; intèrpret: Freddie Mercury; segell: 
EMI; ref.: 077778099925 
 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Àlbum: Symphonien Nr. 39, 40, 41; títol: “K. 
477 Maurerische Trauermusikˮ; director: 
Eugene Jochum; intèrprets: Bamberger 
Symphoniker; segell: ORFEO; ref.: C 045902 
A 
 
Àlbum: Thamos, König in Ägypten; títol: “Nr. 
Andante Moderatoˮ; director: Nikolaus 
Harnoncourt; intèrprets: Concertgebouw 
Orchestra Amsterdam; segell: TELEDEL; ref.: 
2428952 
 
Àlbum: Piano Concerto N.21; títols: “Klavier 
Konzert N21 C-DUR 'Elvira Madigan' KV 427, 
Il Andanteˮ; director: Wolfgang Sawallisch; 
intèrprets: Philharmonia Orchestra London, 
Annie Fischer; segell: EMI; ref.: CDE 
76777782 

16 i 17/07 – 22H   
AUDITORI PARC DEL CASTELLL 
 

BÉJART BALLET LAUSANNE 
BALLET FOR LIFE 
 
ESPECTACLE INAUGURAL 
 
Direcció artística  
Gil ROMÁN 
 

BALLET FOR LIFE 
 
Coreografia 
Maurice BÉJART 
 
Música 
QUEEN, Wolfgang Amadeus MOZART 
 
Disseny vestuari 
Gianni VERSACE,  
 
disseny d’il·luminació 
Clément CAYROL 
 
Il·luminació 
Dominique ROMAN 
 
Edició de vídeo 
Germaine COHEN 
 
Estrena 
Salle Métropole, Lausanne el 15 de desembre 
de 1996, 
 
Reposició 
Teatre Comunale, Vicensa el 8 de març del 
2008,  
 
Repartiment original 
Gil ROMAN, Gregor METZGER, Christine 
BLANC, Koen ONZIA, Juichi KOBAYASHI,  

Àlbum: Sinfonia Concertante K. 364 in E-Flat 
Major; títol: “Andanteˮ; Director: Nikolaus 
Harnoncourt; intèrprets: Wiener 
Philharmoniker, Gidon Kremer (violí), Kim 
Kashkashian (viola/alto); segell: EMI; ref.: 
429 606-2 
 
Àlbum: Così fan tutte; títols: “Recitativo: non 
v’è più tempoˮ, “Muoio d’affanno!…ˮ 
“Quintetto: di scrivermi ogni giorno…ˮ; 
director: Karl Böhm; intèrprets: Elisabeth 
Schwarzkopf, Christa Ludwig, Alfredo Kraus, 
Giuseppe Taddei, Walter Berry; segell: EMI; 
ref.: CMS 7693302 



REPARTIMENT 

 
IT’S A BEAUTIFUL DAY    
TIME/LET ME LIVE  
Tota la companyia 
 
FREDDIE                            

Julien FAVREAU 
 
BRIGHTON ROCK                            
Solène Burel, Carme Andres, Fabrice 
Gallarrague, Mari Ohashi,  
Gabriel Arenas Ruiz, Chiara Posca, Vito 
Pansini 
 
HEAVEN FOR EVERYONE    
Mattia Galiotto, Gabriel Arenas Ruiz 
L’ANGE  Paolo Randon 
 
I WAS BORN TO LOVE YOU                       
Elisabet Ros 
LA MARIÉE  Jasmine Cammarota 
L’ANGE    Antoine Le Moal 
  
MOZART – COSI FAN TUTTE 
Mari Ohashi, Gabriel Arenas Ruiz, Chiara 
Posca, Vito Pansini 
 
A KIND OF MAGIC  
Dorian Browne, Elias Frantziskonis, Mattia 
Galiotto, Clara Boitet,  
Hideo Kishimoto, Cyprien Bouvier, Julien 
Favreau (Freddie),  
Javier Casado Suárez, Angelo Perfido, 
Fabrice Gallarrague, Kwinten Guilliams, 
Masayoshi Onuki, Leroy Mokgatle, Denovane 
Victoire 
 
MOZART / THAMOS OUVERTURE                         
Gabriel Arenas Ruiz 
 
GET DOWN MAKE LOVE    
Mari Ohashi, Gabriel Arenas Ruiz 
 
MOZART – CONCERTO 21                                   
Alanna Archibald, Javier Casado Suárez, 
Mattia Galiotto, Carme Andres 
  
SEASIDE RENDEZ-VOUS    
Solène Burel 
Hideo Kishimoto, Denovane Victoire, Oana 
Cojocaru, Floriane Bigeon,  
Min Kyung Lee 
 
YOU TAKE MY BREATH AWAY                            
Mari Ohashi, Gabriel Arenas Ruiz, Leroy 
Mokgatle, Elias Frantziskonis,  
Valerija Frank, Solène Burel  
 
MOZART – MUSIQUE MACONNIQUE                  
Gabriel Arenas Ruiz 
 
RADIO GAGA 
Jiayong Sun 
 
A WINTER’S TALE  
Vito Pansini 
Mattia Galiotto, Carme Andres 
 
MILLIONNAIRE WALTZ  
Kwinten Guilliams, Cyprien Bouvier, Dorian 
Browne, Angelo Perfido, Hideo Kishimoto 
 
LOVE OF MY LIFE                               
Mari Ohashi, Gabriel Arenas Ruiz, Chiara 
Posca, Vito Pansini 
 
BRIGHTON ROCK                            
Elias Frantziskonis, Hideo Kishimoto, 
Floriane Bigeon, Oana Cojocaru 
 
BOHEMIAN RHAPSODY  
Tota la companyia 
 
I WANT TO BREAK FREE (VIDEO)  
Jorge Donn (video) I tota la companyia 
 
THE SHOW MUST GO ON  
Tota la companyia 
 
 
*Distribució subjecte a canvis 
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GIL ROMAN 
veure

BÉJART 
BALLET 
LAUSANNE 
veure

ORGANIGRAMA  
Béjart Ballet Lausanne 
 
DIRECCIÓ 
Director artístic  
Gil Roman 
 
Director de producció 
Richard Perron  
 
Director executiu 
Jean Ellgass 
 
Directora administrativa 
Régina Zwahlen  
 
DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ 
Secretària de Gil Roman 
Marie-Thérèse Jaccard 
 
Comunicació – Premsa 
Ha-Cam Dinh (cap) 
Juliane Mathez 
Marie Tran 
 
Assistent de producció 
Annalisa Pozzi 
 
Director d’escena de la companyia 
Enrico Cesari  
 
DEPARTAMENT DE DANSA 
Assistent del director artístic   
Elisabet Ros 
 
Répétiteur – director d’escena  
Domenico Levré  
 
Professors de dansa 
Azari Plissetski 
Eric Camillo 
Professors convidats 
 
Pianista 
Ilia Chkolnik 
 
Ballarines 
Carme Andres 
Alanna Archibald 
Floriane Bigeon 
Clara Boitet 
Solène Burel 
Jasmine Cammarota 
Oana Cojocaru 
Valerija Frank 
Manoela Gonçalves 
Min Kyung Lee 
Mari Ohashi 
Chiara Posca 
Elisabet Ros 
Bianca Stoicheciu 
Kathleen Thielhelm 
 
Aspirants 
Anastasiia Markovska 
Alyssa Verrier 
 
Ballarins 
Gabriel Arenas Ruiz 
Connor Barlow 
Cyprien Bouvier 
Dorian Browne 
Javier Casado Suárez 
Julien Favreau 
Elias Frantziskonis  
Mattia Galiotto 
Fabrice Gallarrague 
Kwinten Guilliams 
Hideo Kishimoto 
Antoine Le Moal 
Federico Matetich 
Leroy Mokgatle 
Masayoshi Onuki 
Vito Pansini 
Wictor Hugo Pedroso 
Angelo Perfido 
Paolo Randon 
Jiayong Sun 
Denovane Victoire 
 
DEPARTAMENT TÈCNIC 
Director tècnic 
Lucas Borgeaud 
 
Ajudant del director tècnic  
Emmanuel Derclaye 
 
Coordinadora tècnica 
Annalisa Pozzi 
 
Dissenyador d’il·luminació  
Dominique Roman  
 
Ajudant d’il·luminació   
Gabrielle Petit 
 
Operador d’il·luminació 
William Belleudy 
 
Dissenyador de vestuari  
Henri Davila  
 
Modista 
Leïla Chételat 
 
Enginyers de so  
Eric Maurin (cap) 
Cédric Jacomet 
Charlotte Rocchi 
 
Cap Maquinista  
Gilles Pourchier 
 
Machinist – Prop Designer 
Paul Clarke 
 
Conductor i Maquinista  
Thierry Thibault 
 
Massatgista  
Juan Miguel Valdes Tello 
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De Les Ballets de l’Étoile a París el 1955 a la 
creació del Béjart Ballet Lausanne el 1987, el 
coreògraf ha deixat marca en la dansa per 
sempre. 

 

Maurice Béjart va néixer a Marsella l’1 de 
gener de 1927. Va començar la seva carrera 
a Vichy el 1946, continua amb Janine 
Charrat, Roland Petit i especialment a 
Londres com a part de l’International Ballet. 
Durant una gira per Suècia amb el Cullberg 
Ballet (1949), descobreix els recursos de 
l’expressionisme coreogràfic. El projecte 
d’una pel·lícula sueca el confronta per 
primer cop amb Stravinsky però, de tornada 
a París, adquireix experiència coreogràfica 
amb composicions de Chopin, amb el suport 
del crític Jean Laurent. Des d’aleshores el 
ballarí exerceix també de coreògraf. 

El 1955, confirma l’originalitat del seu 
pensament amb la coreografia Symphonie 
pour un homme seul, interpretada per la seva 
companyia, Les Ballets de l'Étoile. Va cridar 
l’atenció de Maurice Huisman, el nou 
director del Théâtre Royal de la Monnaie de 
Brussel·les, i crea un triomfant The Rite of 
Spring (1959). 

El 1960 Maurice Béjart llança, a Brussel·les, 
Le Ballet du XXe Siècle, una companyia 
internacional que marxaria de gira per tot el 
món, i amb un nombre de creacions amb un 
creixement sempre sostingut: Boléro (1961), 
Messe pour le temps présent (1967) i L’oiseau 
de feu (1970).  

El 1987, Le Ballet du XXe Siècle passa a ser 
el Béjart Ballet Lausanne i el gran coreògraf 
s’estableix a la capital olímpica. El 1992, 
decideix retallar la companyia en uns trenta 
ballarins per “tornar a captar l’essència de 
l’intèrpret” i funda l’École-Atelier Rudra 
Béjart. Entre molts dels ballets de la seva 
companyia, trobem Le Mandarin merveilleux, 
King Lear - Prospero, À propos de 
Shéhérazade, Ballet for Life, MutationX, La 
Route de la soie, Le manteau, Enfant-roi, La 
lumière des eaux o Lumière. 

A més de dirigir obres (La reine verte, Casta 
Diva, Cinq Nô modernes, A-6-Roc), òperes 
(Salomé, La traviata i Don Giovanni) i 
pel·lícules (Bhakti, Paradoxe sur le 
comédien...), Maurice Béjart també va 
publicar diversos llibres (novel·les, 
memòries, un diari personal i una obra de 
teatre). El 2007, la vetlla del seu vuitantè 
aniversari, el coreògraf crea La vie du 
danseur racontée par Zig et Puce. Mentre 
treballava en la que havia de ser la seva 
última creació, Le tour du monde en 80 
minutes, Maurice Béjart mor a Lausana el 22 
de novembre de 2007.  

Al Festival Castell de Peralada va debutar el 
2003 dirigint el Béjart Ballet Lausanne. La 
companyia va tornar el 2010 amb Gil Roman 
com a director artístic amb aquest mateix 
espectacle, Ballet for Life.  

MAURICE 
BÉJART



Durant més de trenta anys, el ballarí va 
interpretar els ballets amb més renom de 
Maurice Béjart abans de convertir-se al seu 
torn en el director artístic del Béjart Ballet 
Lausanne. 

Després d’una formació intensiva amb 
Marika Besobrasova, Rosella Hightower i 
José Ferran, Gil Roman es va unir a Maurice 
Béjart a Le Ballet du XXe Siècle el 1979. Ha 
actuat als ballets més famosos de Béjart 
durant més de trenta anys. Designat per 
Maurice Béjart com el seu successor i 
director artístic el 2007, crea noves 
coreografies i conserva el llegat de Béjart.  

Des del 1995, la seva obra coreogràfica és 
rica en nombroses creacions: L’habit ne fait 
pas le moine, Réflexion sur Béla, Echographie 
d’une baleine, Casino des Esprits, Aria, 
Syncope, Là où sont les oiseaux (que 
presenta com a estrena mundial al Shanghai 
International Arts Festival, a la Xina), Anima 
blues, 3 Danses pour Tony, Kyôdaï, Tombées 
de la dernière pluie, Impromptu... i t ‘M et 
variations... que marca el trentè aniversari 
de la creació del BBL i el desè de la mort de 
Maurice Béjart. El 2019, a l’Òpera de 
Lausana, va presentar Tous les hommes 
presque toujours s’imaginent, coreografiada 
per complet amb la música de John Zorn, i 
un any més tard, Basso Continuum, amb la 
música de Richard Dubugnon.   

La carrera com a ballarí de Gil Roman, que 
s’estén durant més de quaranta anys, va ser 
homenatjada el 2005 amb el prestigiós 
Premi Danza & Danza al Millor Ballarí per la 
seva interpretació de Jacques Brel a Brel et 
Barbara. El 2006, el Monaco Dance Forum el 
va premiar amb el Premi Nijinsky. 

El 2014, la Vaud State Foundation for 
Culture va atorgar a Gil Roman el Premi al 
Coneixement Cultural i, el novembre del 
mateix any, va rebre el premi especial del 
Shanghai International Arts Festival a la 
seva obra sobre la coreografia de la Novena 
simfonia de Maurice Béjart. El 2015, al KKL 
Theater de Lucerna, va rebre el 15 de maig el 
Premi Maya Plissetskaya 2015 durant una 
nit especial en record de la gran ballarina, 
que havia mort unes setmanes abans. El 29 
de maig de 2015, es va concedir a Gil Roman 
la insígnia de Cavaller de l’Orde Nacional del 
Mèrit (Chevalier dans l’Ordre national du 
Mérite) de mans de l’ambaixador de França a 
Suïssa, l’Excel·lentíssim René Roudaut. 
Aquest prestigiós premi honra la carrera, la 
influència cultural i l’esperit creatiu del 
director artístic. Quatre anys més tard, el 
Consell d’Estat del Cantó de Vaud el va 
distingir amb el Mèrit Cantonal per la seva 
“contribució destacable a la coreografia i la 
dansa”.  

 

Gil Roman va actuar per primera vegada al 
Festival Castell de Peralada l’any 2003. Va 
tornar al 2010, el 2015 i el 2018, ja com a 
director artístic de la companyia. 

GIL ROMAN



Des dels inicis el 1987, el Béjart Ballet 
Lausanne és una referència en el món de la 
coreografia. Escollit com a successor per 
Maurice Béjart, Gil Roman dirigeix la 
companyia i en preserva l’excel·lència 
artística des de la desaparició del mestre el 
2007.  

Maurice Béjart sempre havia volgut obrir el 
món del ballet a un públic més ampli. 
Impulsat pel mateix esperit, Gil Roman i els 
seus ballarins fan representacions a tot el 
món. El Béjart Ballet Lausanne és una de les 
poques companyies capaç d’omplir 
immensos espais com ara l’NHK Hall de 
Tòquio, el Palau Estatal del Kremlin de 
Moscou, l’Odèon d’Herodes Àtic d’Atenes, el 
Palau de Congressos de París, el Forest 
National de Brussel·les o el Patinoire de 
Malley-Lausanne.  

Des del 2007, amb la seva recerca i treball 
en favor de la creació contemporània, Gil 
Roman manté i desenvolupa el repertori del 
Béjart Ballet Lausanne. L’obra de Maurice 
Béjart és al centre del seu repertori, amb 
coreografies emblemàtiques com The Rite of 
Spring, Boléro, la Novena simfonia de 
Beethoven o Ballet for Life, però Gil Roman 
també vol presentar la varietat d’aquest 
repertori, amb Piaf o La flauta màgica, per 
exemple. Aquest director artístic, coreògraf 
durant vint anys, també ha alimentat el 
repertori amb creacions pròpies. Coreògrafs 
com ara Alonzo King, Tony Fabre, Christophe 
Garcia, Giorgio Madia, Julio Arozarena or 
Yuka Oishi també han contribuït al 
desenvolupament creatiu del Béjart Ballet 
Lausanne.  

La companyia es manté fidel a la seva 
vocació: preservar l’obra de Maurice Béjart, 
a la vegada que es manté com un espai de 
creació. 
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