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Preljocaj combat contra el
perill de l’artista «de no
sortir del seu terreny» pro-
vocant tempestes creatives
amb la col·laboració d’al-
tres creadors. Fabrice Hy-
ber havia muntat una ex-
posició a partir de la popu-
lar partitura de Les 4 esta-
cions d’Antonio Vivaldi.
El coreògraf aspirava que
el seu treball conjunt apor-
tés «una nova percepció» a
la música de Vivaldi. De
fet, el muntatge no es cir-
cumscriu en els 45 minuts
de la partitura original sinó
que incorpora altres peces
del mateix compositor en-
tre els quatre moviments
(una per a cada estació de
l’any) fins a doblar el
temps de l’espectacle. El
ballarí comenta que Les 4
estacions és una música
«molt desnaturalitzada,
perquè és habitual sentir-
la en ascensors o telèfons
mòbils». Donar una imat-
ge a la música persegueix
el descobriment de noves
sensacions en l’especta-
dor, argumenta Preljocaj.

Les 4 saisons... és el
muntatge que més ha do-
nat a conèixer el treball de
la companyia, però no és
significativa de la seva
producció ja que, habitual-
ment, les seves investiga-
cions aborden sensacions
fosques com ara l’holo-
caust.

L’aportació de Fabrice,
comenta Preljocaj, va ser
comparable a la «d’una
tempesta en mig d’un plà-
cid pícnic estival». L’en-
trega dels diferents ele-
ments identificats com a
POF (prototipus d’objec-
tes en funcionament) era

una sorpresa per als mem-
bres de la companyia.
Aquest efecte d’improvi-
sació es manté en la posa-
da en escena, ja que els di-
ferents elements estan en-
ganxats en una corda d’es-
tendre roba i cauen, «com
si fos pluja, pedra o neu»
davant dels ballarins.

Les 4 saisons... sorgeix
després d’un treball molt
dur, en què els mateixos
ballarins van sortir trau-
matitzats («no pots sortir

d’impune quan es parla
d’odi»). Aquesta obra, a
més, va tenir molt poca re-
percussió: «La vida ja és
prou dura, el públic busca
una part més alegre.»

Perles com neu
No només els elements es-
cenogràfics són determi-
nants per a la coreografia.
Fabrice també ha ideat un
vestuari fantasiós. I és que
el plantejament de la peça,
com reconeix Preljocaj, és

«esquizofrènic»: interpre-
tant l’hivern apareixen
dues ballarines vestides
amb biquini amb perles al
coll, «tot i que sembli una
estupidesa que representin
l’hivern dues ballarines
quasi despullades». Les
perles representen la blan-
cor de l’hivern, «aquesta
és una lectura fora de lloc,
surrealista, molts elements
no tenen un plantejament
directe, evident, sinó
d’evocacions».

Preljocaj porta «Les 4 saisons...», una peça enèrgica inspirada en Vivaldi

La dansa del caos al TNC

● Angelin Preljocaj és un coreògraf
eclèctic que es marca el repte de tren-
car la metodologia del treball en cada
projecte nou. El 2005 va crear amb

Una imatge de l’espectacle amb l’escala balancí, ideada per Hyber. / J. C. CARBONNE

JORDI BORDES / Barcelona l’artista plàstic Fabrice Hyber una
peça a partir de la partitura de Les 4
estacions de Vivaldi. La condició
que va posar Hyber va ser que ell en-
tregaria objectes que els ballarins

haurien d’integrar a escena. El resul-
tat el va definir de «caosgrafia». Des
d’avui, i només fins diumenge, el
Ballet Preljocaj interpreta Les 4 sai-
sons..., enèrgica i vital, al TNC.

acció d’Ella es el partido –absurda tra-
ducció de Leatherheads (Caps de pell)–
té lloc l’any 1925, quan els Estats Units

viuen un temps de prosperitat malgrat l’aplicació
de la llei seca i quan la corrupció sembla establir-se
darrere la política del tot s’hi val. Si hem de fer cas
de la ficció, l’any 1925 també va ser clau per a la
història del futbol americà, ja que l’esport va co-
mençar a veure’s sotmès a una reglamentació, un
negoci i una forma d’exaltació de noves formes
d’heroïcitat. L’any 1925, però, és també l’any de
The Freshman, un llargmetratge protagonitzat per
Harold Lloyd en el qual s’explica la història d’un
estudiant mal girbat que acaba convertint-se en el
nou heroi del futbol americà. La referència a Ha-
rold Lloyd no és gens gratuïta. George Clooney
pren la seva iconografia en préstec per tal de rodar
una deliciosa pel·lícula que avança a contratemps i
que homenatja el moment de trànsit del cinema
burlesc cap a l’anomenada screwball comedy, un
temps en el qual les fórmules pròpies de l’slapstick
basades en persecucions i situacions absurdes va-
ren acabar desembocant en una proposta de crítica
sobre l’Amèrica de l’època, en què s’intentava ana-
litzar la funció de l’individu contra l’imperi del
somni americà i la política derivada de l’anomena-
da guerra de sexes. Clooney explora l’univers en
gestació de la screwball comedy a partir d’una pel-
lícula homenatge en què posa en joc una sèrie
d’elements que remeten de forma inevitable al ci-
nema d’aquell temps. Així, l’equip de futbol ameri-
cà ens remet directament cap al món de Harold
Lloyd, mentre la periodista que està disposada a
fer-se un lloc dins del món de la premsa masculina
no és més que una rèplica de la Rossalind Russell
de Howard Hawks. El tema central, la manera com
un vell combatent de la Primera Guerra Mundial és
capaç de recrear una llegenda per tal de poder ven-
dre la seva heroïcitat, sembla voler enllaçar amb les
obres primerenques de Frank Capra, encara que el
relat central sembli tret directament de Hail con-
quering hero, de Preston Sturgess. El resultat final
pot semblar una pel·lícula feta de retalls, que des
del present vol homenatjar uns models de cinema
que es troben perduts en la vella arcàdia hollywo-
diana. La gràcia de la proposta és que Clooney no
construeix Ella es el partido com un simple exerci-
ci d’escriptura manierista, sinó com una obra que
busca la seva fidelitat a la tradició per emergir com
una reflexió pròpia sobre la manera com l’esport, la
política i el cinema han acabat construint una sèrie
de simulacres que han acabat generant alguns mites
fonamentals de l’americanitat. Clooney assumeix
l’aposta amb risc, a partir d’un guió que rebutja tot
sistema lineal de tancament i d’un desig constant de
canvis de tot. Ella es el partido no és la pel·lícula fa-
llida de l’autor de Good night, good luck, sinó una
obra valenta que continua els camins iniciats per
aquella obra, revisant des de la comèdia els mites
d’un temps fundacional.

L’

cinema | «ella es el partido»

De Lloyd a Sturgess
� Títol original: Leatherheads. EUA, 2007.

Director: George Clooney.

Intèrprets: George Clooney, Renée Zellweger,

John Krasinski.
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Renée Zellweger i George Clooney.

� Campions de lectura. 
Àlex Durante, del CEIP
Gerbert d’Orlhac de Sant
Cugat del Vallès; Marc
Donaldson, de Saint Geor-
ges School de Fornells de
la Selva; Clara Tobeña, de
l’IES Olesa de Montserrat,
i Clàudia Nadal, Agnès
Oromí i Ariadna Balcells,
de l’IES Lo Pla d’Urgell
de Bellpuig d’Urgell van
ser els guanyadors del IV
Certamen Nacional Infan-
til i Juvenil de lectura en
veu alta, que ahir va aple-
gar 1.300 alumnes i pro-
fessors d’arreu de Catalu-
nya a l’Auditori de Barce-
lona. / G. MASSANA


