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“No veig la tècnica del ballet 
com un estil, sinó com una 
ciència del moviment”. Amb una 
declaració de principis com 
aquesta, Alonzo King va crear la 
seva companyia Lines el 1982 i 
l’ha empès des de San 
Francisco trencant estereotips 
respecte de l’estètica clàssica, 
els ballarins negres i el paper de 
l’art. El Festival Grec el convida 
per primer cop amb dues peces 
que esceni quen el seu 
compromís: Writing ground, 
creada per al ballet de 
Montecarlo el 2013, i la més 
recent Biophony, estrenada 
l’any passat.

Interès per la terra
El que tenen en comú aquestes 
dues coreogra es és un interès 
per la terra –no només com a 
suport pel qual ens movem, 
sinó com l’ambient del qual 
formem part– i que han estat 
creades en col·laboració. La 
primera, amb l’escriptor 
irlandès Colum McCann, i la 
segona, amb l’artista Richard 
Blackford, el qual ha reunit un 
seguit de paisatges sonors 
d’espais en perill d’extinció: 
des de la selva tropical de 
Borneo ns a un pou d’aigua a 
Kenya, des de la tundra 
d’Alaska ns a les muntanyes 
de Sierra Nevada.

L’experiència de col·laborar 
amb diferents artistes ha 
deixat una empremta en la 
seva manera de veure l’art. 
“Totes les disciplines són 
plataformes per a les 
habilitats creatives i la 
imaginació. La fusteria es pot 
entendre com el pare de tota la 
creació en el sentit que crear 
és d’alguna manera construir. 
Quan fem i creem al nivell més 
alt, no importa de quina 
professió parlem, som 

testimonis d’una poesia. 
Ballar és escriure, cantar, criar, 
conrear, cosir, governar... Tot 
és el mateix”. 

El color no importa
Les idees d’Alonzo King van 
més enllà de la dansa. Aquest 
ballarí de vocació primerenca, 

ll també de ballarina i 
procedent d’una família de 
lluitadors pels drets humans, 
es va formar a la Harkness 
School of Ballet i amb la 
companyia d’Alvin Ailey, a més 
de l’escola de l’American 
Ballet Theatre, una de les 
primeres companyies a acollir 

ballarins negres. A la seva 
companyia, el color no importa 
gaire. El que demana és que 
siguin “persones plenament 
compromeses i disposades a 
saltar al volcà en qualsevol 
moment. Que beguin música a 
través de les cèl·lules del seu 
cos. Amb compassió, humor, 
força, perseverança, humilitat, 
coratge, heroisme, però que 
també tinguin la capacitat de 
seguir com un be”. I caldria 
afegir: que tinguin un cos 

prodigiós i una exibilitat 
inusual. 

La seva companyia 
representa d’una manera 
perfecta la idea de cultura 
global, que beu de les arrels de 
l’alta tecnologia i revalora les 
arrels més particulars. “L’ésser 
humà és un microcosmos on es 
condensa el gran 
macrocosmos”, diu el coreògraf 
de 63 anys. Confia en el ballet 
clàssic perquè entén que està 
“basat en les lleis naturals que 
regeixen la mecànica, la forma i 
les direccions de moviment de 
tot el que existeix”, i després hi 
suma “pràctiques actuals i 
antigues en el camp de la 
consciència energètica, com el 
ioga o la gyrokinesis”. Però la 
seva inspiració, diu, ve de la 
quietud, “quan el soroll de la 
ment descansa”.

Alonzo King Lines Ballet, al 
Teatre Grec el dv. 15 i el ds. 16.

El cos, una línia en expansió
Alonzo King és una gura clau per entendre l’evolució de la dansa clàssica en un món 
globalitzat i que es vol desfer de prejudicis.  Per Bàrbara Raubert

L’ésser humà és 
un microcosmos 
on es condensa 
el gran 
macrocosmos


