
JOIA DE VIURE AL FESTIVAL CASTELL DE PERALADA

El  Festival  Castell  de  Peralada  ha  inaugurat  avui  la  seva  XXXV  edició  amb  públic

presencial que ha vibrat amb un espectacle vital, lluminós i optimista de la companyia

suïssa Béjart Ballet Lausanne. 

L’obra mestra de Maurice Béjart Ballet for Life o Le Presbytère n’a rient perdu de son

charme, ni le jardin de son éclat, amb música de Queen i Mozart i el vestuari de Gianni

Versace ha estat l’aposta guanyadora per a una inauguració molt especial després que

l’organització  va  haver  de replantejar  la  passada edició  i  celebra-la en streaming i

sense públic, a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. 

L’espectacle,  amb  totes  les  entrades  exhaurides,  ha  comptat  entre  el  públic  amb

Meritxell Batet, presidenta del Congres dels Diputats, Yuri Korchagin, ambaixador de

Rússia  a  Espanya,  Natàlia  Garriga,  consellera  de  cultura  de  la  Generalitat  de

Catalunya, Bingen Zupiria, conseller de cultura del País Basc i Pere Torrent, alcalde de

Peralada. 

Peralada, 16 de juliol de 2021

El Festival Castell de Peralada s’ha retrobat aquesta nit amb el públic i ho ha fet de la

millor manera possible; amb dansa, amb  música de la banda britànica Queen i amb

algunes composicions de Mozart,  sobretot,  amb l’energia irradiant de la companyia

Béjart Ballet Lausanne i el seu icònic espectacle Ballet for Life o Le Presbytère n’a rient

perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. 

Maurice Béjart escrivia a ¿La vie de qui? (Editorial Flammatrion, 1996), “aquest ballet

es troba vinculat als meus sentiments més profunds. El veig com un ballet alegre, ni

sinistre,  ni  pessimista.  Si  no  dic  que  és  un  ballet  sobre  la  mort,  el  públic  no  se

n’adonarà”, i és que Ballet for life és una oda a la vida. 

El  Festival  Castell  de Peralada ha aixecat el  teló de la seva 35a edició repetint per

primera vegada un espectacle ja vist en el propi festival.  Le Presbytère... es va veure

l’any 2010 al mateix auditori que avui  l’ha acollit-, però és que aquest Ballet for Life o

Le Presbytère...  no és un espectacle qualsevol.  Estrenat  el  17 de gener de 1997 al

Théâtre National de Chaillot a París, va ser creada desprès de l’esclat de la Sida al món,

de la mort per l’amor. Però va ser la casualitat que va provocar que Maurice Béjart es

poses a treballar en aquesta peça, que encara avui, és una de les més impactant de la

història de la dansa i que està inspirda en les figures de Freddie Mercury i en Jorge

Donn, ballarí i primera figura del  ballet de Béjart durant anys, ambos víctimes de la

Sida als 45 anys. 

Mentre  Béjart  es  trobava  a  Montreaux,  va  tenir  en  possessió  l’àlbum  “Made  in

Heaven” de la banda britànica, el qual a la portada, es podia veure el mateix paisatge



que ell albirava des de la seva finestra. Sensible aquest tipus de coincidències, tal i com

ell mateix havia afirmat, es va posar a investigar durant 4 llargs anys sobre la figura de

Mercury i sobre la música de Queen. De tot això, de l’amor de l’artista per l’art, de

l’amor de Béjart a Jorge Donn i de la ràbia i tristesa provocada en veure com la SIDA

s’emportava masses joves per estimar en plena llibertat, naixia aquesta oda a la vida,

aquesta obra mestre de la dansa contemporània. 

La  nit  començava  amb  un  auditori  redimensionat  i  ocupat  per  700  persones  i  la

companyia  dalt  de  l’escenari  i  amb  It’s  A  Beatiful  Day.  Temes com  Brighton Rock,

Heaven For Everyone, I Was Born To Love You,  A King Of Magic,  Radio Gaga, Love Of

My Life i altres temes de Queen, s’han pogut escoltar així com  també un fragment de

Così Fan Tutte o del Concerto 21 de Mozart. Final apoteòsic amb  tota la companyia i el

seu director artístic, Gil Roman ( des de que morí Béjart l’any 2007), a crit de The Show

Must, i és que Ballet for life, torna al Festival Castell de Peralada  en un moment on

encara la pandèmia provocada per la Covid-19, ha capgirat per complet el món en el

que vivíem. Una obra que avui cobra més sentit que mai. Les emocions contingudes

dels darreres mesos han esclatat a la gran platea de l’Auditori Parc del Castell amb un

públic dempeus que s’ha rendit davant dels genis (Mozart, Mercury, Donn, Versace,

Béjart)  que han fet possible aquest gran espectacle. 

Amb aquesta visita, és la cinquena vegada que el Béjart Ballet Lausanne ha actuat al

Festival Castell de Peralada. La darrera, l’any 2017, la companyia va rebre la Medalla

d’honor del Festival Castell de Peralada. Ballet for life, torna avui, dissabte 17 de juliol

amb el cartell de sold out. I es que  l’espectacle ha de continuar. 


