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‘Les quatre estacions’ arriba
al TNC en versió moderna

DANSA 3 PRESENTACIÓ

b

MARTA CERVERA
BARCELONA

Angelin Preljocaj
presenta una colorista
adaptació de la
peça de Vivaldi

A
ngelin Preljocaj, coreògraf i
director del Ballet que porta
el seu nom, ha treballat
amb tota mena de músi-

ques, de Stravinsky a Cage i Stoc-
khausen. A partir d’avui fins diu-
menge presenta al Teatre Nacional
de Catalunya una singular versió de
Les quatre estacions, de Vivaldi, plena
de color i imaginació.

Preljocaj, un referent de la dansa
contemporània amb un estil perso-
nal que beu de fonts molt diverses i
de la col.laboració amb músics i ar-
tistes de primera línia, se sentia en
deute amb la música de Vivaldi més
repetida publicitàriament. «Per po-
der-hi fer alguna cosa calia aconse-
guir que l’espectador se n’oblidés. A
través dels cossos i de la dansa inten-
to anar a l’essència d’aquesta músi-
ca per reactivar-ne tota la bellesa, vi-
talitat i frescor», explica aquest crea-
dor instal.lat l’any 1996 a Aix-en-Pro-

vence i que disfruta des de fa dos
anys d’un nou centre coreogràfic, el
Pavilion Noir, concebut com a espai
integral per al desenvolupament de
la creació artística. «Si d’alguna cosa
em sento orgullós, més que de la
meva carrera i de les meves obres, és
d’aquest edifici i d’haver creat 24
places estables per a ballarins», diu.

Tornant a Les 4 saisons..., estrenat
el 2005, amb el qual torna a Barcelo-
na, afegeix: «M’interessava veure
com els cossos reaccionaven als im-
pulsos de Vivaldi. No que seguissin
l’estructura de la música sinó que
reflectissin la seva increïble energia.
Era una música nova per a mi sobre-
tot en relació amb la peça immedia-
tament anterior, N, molt fosca i den-
sa, centrada en l’holocaust. En con-
trast amb aquella aquesta és una ex-
plosió de llum i color».

DEL JUDO AL BALLET / Preljocaj es va
iniciar en la dansa en secret. «La idea
de ballar no seduïa els meus pares,
així que vaig haver de compaginar
les classes de judo, que sí que estava
ben vist, amb les de dansa. El judo
em servia de tapadora. I també per
desenvolupar el meu treball coreo-
gràfic perquè els combats són una
espècie de duo molt interessant».

La peça que presenta al TNC és
molt surrealista en part per la seva
col.laboració amb Fabrice Hyber, ar-
tista plàstic autor dels múltiples ob-
jectes i vestuari que apareixen en el
muntatge. Ell i Preljocaj van fer un
pacte quan van començar a treba-
llar: el coreògraf havia d’acceptar to-
tes les creacions de Hyber. El repte

consistia a convertir-les en vectors
coreogràfics. «Les seves obres hi
aporten una visió molt delirant»,
afirma Preljocaj. El pròxim repte és
dur a escena Blancaneu amb vestuari
dissenyat per Jean-Paul Gaultier, el
mateix que va fer la famosa cotilla
daurada a Madonna. S’estrenarà al
setembre a la Biennal de Lió. H

SUSANA SÁEZ

33 Dos ballarins del Ballet Preljocaj, en un assaig de Les 4 saisons...

Un perfeccionista
ANGELIN PRELJOCAJ

3 Nascut a prop de París el 1957
en una família albanesa

3 Es va formar com a ballarí
clàssic. Va fer dansa
contemporània amb Karin
Waehner i Merce Cunningham.
Va estudiar al Japó el teatre Nô

3 Va debutar com a coreògraf el
1984 amb Aventures coloniales

3 Les seves obres, com Le parc,
figuren en el repertori mundial.
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