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La companyia sueca porta al Mercat la intensa ‘Protagonist’, de Jefta van Dinther

ElneoballetCullberg
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Quan Jefta van Dinther (Utrecht,
1980) agafa de banda el Ballet
Cullberg,unainquietudfísicain
tensas’apoderade lacompanyia.
Passava a Plateau effect, la peça
que va crear el 2013 per a aquest

potentconjunt suec. I araespodràcomprovar
al Mercat de les Flors –d’avui al diumenge–
amb Protagonist, el segon treball que aquest
coreògraf imparable, criat a Suècia i format a
Holanda, faper a la companyiaque
va fundar Brigit Cullberg i que va
heretarelseufill,MatsEk.Iqueac
tualmentdirigeixGabrielSmeets.
Però que ningú no esperi trobar

unreflexdeMatsEkenaquestano
va peça del Ballet Cullberg (Cull
bergbaletten al seu original suec).
Protagonistveaserunaparàbolade
la lluita de l’individu per pertànyer
a la comunitat i, alhora, per no dis
soldre’s en aquesta comunitat. Qui
és aquest protagonista per a Van
Dinther? És l’individu, és el grup o
és aquesta lluita per ser unmateix?
“Probablement,totestrescoses”,

responal telèfondesdeBerlín, una
de lesciutats–l’altraésEstocolm–onviu i tre
balla. Protagonist, assegura, posa unes ulleres
alpúblicpercontinuarsepreguntantqui ésel
protagonista i què significa, de fet, aquestapa
raula. “Lespersonesensesculpimencontacte
amb la comunitat; ens convertim en nosaltres
mateixos a través de les relacions, no és una
cosa quepuguem fer sols, i tampocnonaixem
cisellats. Hi ha factors que podem controlar i

d’altres que no: una persona posa el marc a
l’altra”.
Noéslaprimeranil’últimavegadaquecore

ògrafs contemporanis s’endinsen en aquesta
qüestió, però, coneixent la intrahistòria de
Jefta –que sol crear peces més petites, i aquí
excepcionalmentté14ballarins–, lasevapers
pectiva és, sens dubte, més íntima i profunda.
Com va ser la seva infantesa? Van ser els seus
pareselsqueelvanempènyeraballar?
“Ésunahistòria interessant–explica–.Vaig

començar a ballar als 17, però el meu primer
record en escena és a través dels meus pares.

Eren missioners. Vaig créixer viatjant i actu
ant als carrers amb tot just 7 o 8 anys.Munta
venunescenari,atreienlagentambelseupetit
teatreiintentavenconvertirlaalcristianisme.
Aquesta era la meva realitat diària. Efectiva
ment, els meus pares es dedicaven a l’expres
sió artística, hi havia grups denens que canta
ven iballaven, eraunamaneradeconrear l’art
comaofrenaaDéuo,mésaviat,comacelebra

ció de la vida. Així que l’art sempre hi va ser
present. Quan vaig fer 13 o 14 anys es vanmu
dar a Estocolm, i allà vaig entrar en contacte
amb altres coses i vaig trencar amb tot això.
No,nosocpracticant”.
VanDintherhaexplorat a fons el seu cos en

la seva carrera. Com a ballarí, la seva matèria
dancísticahanestatelsossos i elsmúsculs,pe
rò com a coreògraf ha inclòs altres parts de
l’anatomia:òrgans, fluids... Fins i tot el cospsi
cològic i l’emocional. “Tot són matèries amb
quèespotcrear i estarenescena”, apunta.
En aquesta peça, tan incòmoda com allibe

radora,VanDinther,queésuncre
ador influïtperaltrescampscomel
cinema o les arts visuals, hi inclou
una veu. Una veu d’home que ex
plica la seva història, una mena de
representació d’un jo interior que
parla. “També és el jo interior de la
comunitat, perquè la comunitat
també és un cos”, afegeix el crea
dor. Aquesta veu serà la del jove
músicElias, artista revelacióaSuè
cia, sorgit d’un cor de gòspel –li di
uenel SamCooke suec–quearrasa
a la televisió i aSpotify.
Elsegüentgranencàrrecliarriba

al coreògraf des de l’Staatsballett
Berlin, que a partir del 2019 diri

giran SashaWaltz i el director del BalletReial
Suec, Johannes Öhman, en substitució
deNachoDuato.VanDintherambballarinsde
clàssicambunvocabulari clàssic?
“Sí,m’agradaria obrir i trencar aquest voca

bulari i la mentalitat dels ballarins de ballet,
unarupturaquetéaveureambl’exploracióde
l’éssercomaballarí, unacosaaquèemsembla
queelballetnodonaaccés”, conclou.c

.

Escena de Protagonist, amb 14 dels 16 ballarins del Cullberg
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L’Ailey II, la companyia jove de la
popular troupe que Alvin Ailey va
fundar aNova York, ha esgotat les
entradesperal’espectaclededemà
al Centre Cultural Terrassa, que
donaeltretdesortidaala35aTem
poradaBBVAdeDansa.Lacompa
nyia,quealllargdedècadeshafusi
onat l’energia del talent jove dels
Estats Units amb la visió creativa
dels coreògrafs emergents més
destacats, porta un programa que
inclou peces com Circular i Brea
kingpoint,peròtambélamíticaRe
velations, aquell cant als negres es
claus que treballaven als camps de
cotó del suddelsEstatsUnits i que
s’ha convertit en la peça de dansa
modernamésvistade lahistòria.
Quanel1974AlvinAileyvaposar

enmarxa l’aleshoresanomenatAl
vin Ailey Repertory Ensemble, va
escollir laveteranaballarinaSylvia
Waters per dirigirlo. I en 38 anys
Waterselvatransformarenunade
les companyies més populars
d’Amèrica. I quan es va jubilar, el
2012, vadesignar el seu col∙labora
dorTroyPowellnoudirectorartís
tic. Avui Powellmanté les essènci
esperò,alhora,aportaunanovadi
mensióa lacompanyia.c

La companyia
dedansaAiley
II exhaureix
les entrades
aTerrassa
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