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33 El cineasta bosnià Danis Tanovic, durant una visita a Madrid.
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–¿Per què va pensar que un monòleg 
podia donar peu a una pel·lícula? 
–En principi, sembla difícil que fun-
cioni. I tant que ho és! Pots fer un mo-
nòleg de 90 minuts al teatre, però 
això en cine no funciona. Vaig pen-

sar a construir més històries a partir 
de la base, combinar-les, i tot va sor-
tir natural. Per sort, Lévy sempre va 
ser generós, va recolzar cada canvi i 
em va animar a oferir la meva visió 
de l’obra.

–Ofereix una mirada força pessimista 
d’Europa. ¿Pensa, com el personat-
ge de Jacques Weber, que està desti-
nada a morir un cop rere l’altre?
–Pot considerar-se una mirada pessi-
mista, però també és una crida a les 
armes. Per ser-li honest, jo crec en 
Europa, però l’hem de rescatar dels 
buròcrates, recordar una mica per 
què vam començar aquest procés.

–Ha dit que el model que cal seguir 
és l’islandès. 
–És un model, no l’únic. Es tracta de 
repensar-ho tot. Repensar Europa. 
Però tirar endavant un projecte que 

és, sens dubte, la millor opció.

–El 2008 va formar un partit polític 
proeuropeu, Nasa Stranka. ¿Ha si-
gut una experiència satisfactòria?

–Com a experiència, sí. Pel que fa a 
l’èxit, depèn de la idea que cada un 
en tingui. Estem pujant. En realitat 
no hi estic tan implicat com abans; 
jo el que vull és dirigir cine. Estimo 

el meu país i m’agradaria veure’l 
créixer. És un lloc preciós, sobretot 
per la natura, però vivim instal·lats 
en la por.

–¿Què deu Hotel Europa al cine coral 
de Robert Altman? 
–Molt, per descomptat. Però també 
a Crash, Birdman… Vaig pensar que 
era la manera correcta d’explicar la 
història. De totes maneres, si t’hi fi-
xes bé, totes les pel·lícules en realitat 
són corals.

–Les seves influències cinemato-
gràfiques es reparteixen entre Oc-
cident i Orient.
–És així per la pròpia situació de 
Iugoslàvia, tancada entre les dues 
bandes. De jove em fascinava tant 
el cine dels EUA com el que es feia 
a Rússia. I a través del meu pare em 
vaig aficionar al neorealisme ita-
lià. El cine és molt important. Hi 
ha tants bons directors a tots i cada 
un dels llocs del món.... És el gran 
plaer de la meva feina: poder viat-
jar a altres llocs, conèixer cineastes 
d’aquests llocs, aprendre’n. H

JUAN MANUEL FREIRE 
BARCELONA

El director bosnià va guanyar el 
FIPRESCI i l’Os de Plata a la passada 
Berlinale amb Hotel Europa, adaptació-
expansió del monòleg de Bernard-Hen-
ri Lévy sobre el trist estat de la UE que 
acaba d’arribar a les nostres sales.

Danis Tanovic 
Cineasta
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«S’ha de rescatar la UE dels buròcrates»

Preljocaj festeja 
els 30 anys de 
la companyia 
3 El coreògraf torna al Liceu amb 
‘La stravaganza’ i ‘Spectral evidence’

MARTA CERVERA
BARCELONA

L’
elegant i polifacètic co-
reògraf francès Angelin 
Preljocaj (Sucy-en-Brie, 
1957) torna a Barcelona 

després de celebrar els 30 anys de 
trajectòria del seu ballet. Des d’avui 
fins dissabte, els seus ballarins inter-
pretaran al Liceu dues peces molt di-
ferents creades per al New York City 
Ballet. La stravaganza (1997), obra so-
bre l’emigració que combina músi-
ca d’Antonio Vivaldi amb melodies 
contemporànies d’Evelyn Ficarra, 
Serge Morand, Robert Nromandeau 
i Ake Parmerudna. I Spectral evidence 
(2013), coreografia inspirada en el 
succés de les bruixes de Salem, amb 
música de John Cage.
 «Barcelona té un públic molt ba-
lletòman. Es nota que hi ha un gran 
amor a la dansa a la seva ciutat», diu 
el creador francès de pares albane-
sos a l’inici d’una conversa telefòni-
ca amb EL PERIÓDICO. Té moltes ga-
nes de debutar al Liceu i reunir les 
dues peces en un mateix programa. 
«És interessant veure-les ballades 
pels intèrprets de la meva compa-
nyia perquè van ser creades pensant 
en els ballarins del New York City 
Ballet. La gènesi de les dues obres va 
ser molt específica», recorda satis-

fet. «La stravanganza va ser la primera 
trobada de dos llenguatges, el de la 
companyia nord-americana marca-
da per Jerome Robbins i George Ba-
lanchine, i el meu». Quan va tornar 
16 anys després per dissenyar Spec-
tral evidence, va ser diferent. «Com 
que ja coneixia la casa, ens vam en-
tendre més de pressa i la contamina-
ció entre nosaltres va augmentar. Di-
guem que vaig poder ser més radical 
en la meva proposta».

LLUM I OBSCURITAT / El tema també era 
més dur, ja que mentre que La strava-
ganza juga amb el costat lluminós de 
començar una nova vida en una al-
tra terra, Spectral evidence aprofun-
deix en el costat més fosc de l’ésser 
humà. «És una obra que parla de cru-
eltat, d’histèria col·lectiva i de falta 
de llibertat», resumeix Preljocaj. «Va 
significar un gran desafiament, es-
pecialment el vestuari, molt sobri i 
elegant, que havia de ser com una se-
gona pell per als ballarins».
 A l’hora de repassar els 30 anys 
al capdavant de la seva companyia, 
el coreògraf en destaca la increïble 
evolució. «La meva companyia va 
néixer del no-res. En el primer ba-
llet érem dos ballarins i jo. Avui tinc 
26 ballarins i moltes persones més 
al Pavillon Noir», diu en referència 
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a la seva imponent base d’operaci-
ons a Ais de Provença. Entre els ba-
llarins que han passat per la seva 
companyia abans de volar en soli-
tari com a coreògrafs destaquen Oli-
vier Dubois i Jérome Bel. «El meu ob-
jectiu avui és el mateix de sempre: 
fer una dansa bonica, rica i plena de 
passió». No li interessa mirar enrere. 
«Aquests 30 anys són el meu trampo-
lí per llançar-me cap al futur, m’om-
plen d’energia per continuar i se-
guir en aquesta aventura».

CLÀSSIC I CONTEMPORANI / Per a ell no 
existeix la guerra entre clàssic i con-
temporani. «Els Ballets Russos ja van 
demostrar la necessitat de connec-
tar amb el seu temps, per això va sor-
gir la dansa moderna, amb artistes 
com Vaslav Nijinski i la Consagració 
de la primavera o La migdiada d’un fau-
ne, que en la seva època van ser revo-

lucionaris», comenta. «¿Qui ens diu 
que en el futur no es considerarà un 
clàssic la nostra feina?».
 Si hi ha res que ha caracteritzat el 
segell de Preljocaj és l’acostament a 
diferents mons i disciplines, ja sigui 
al cine, les arts plàstiques o la músi-
ca. Ha fet curtmetratges i ha debutat 
com a realitzador en un llargmetrat-
ge amb Poline, que firma amb Valé-
rie Müller. La protagonista del film 
és una ballarina del Bolxoi que deci-
deix canviar de rumb i fitxar per una 
companyia de ballet contemporani 
francesa. És un cas que coneix bé, ja 
que a la seva hi ha dues exballarines 
del cèlebre ballet rus. «Van venir des-
prés de fer un projecte conjunt en 
què 10 dels meus ballarins van tre-
ballar amb 10 més del ballet rus del 
Bolxoi», diu. El film ha sigut distribu-
ït a diversos països i els productors ja 
li han proposat un nou projecte. H

«El meu objectiu 
avui continua sent 
el mateix de sempre: 
fer una dansa bonica, 
rica i plena de passió»

33 Una parella de ballarins, a ‘Spectral evidence’, ballet d’Angelin Preljocaj.
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