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ElnouCullberg
La companyia sueca presenta dues estrenes al TNC
de Johan Inger i del belga Sidi Larbi Cherkaoui

Marta Porter
BARCELONA

Avui arriba al Teatre Nacio-
nal de Catalunya una de les
companyies de dansa més
prestigioses del panorama
internacional, el Cullberg
Ballet, amb seu a Estocolm.
Amb una història que es re-
munta al 1950, fundada per
Birgit Cullberg i elevada a
primera línia mundial grà-
cies a la capacitat creativa
del seu fill Mats Ek, ara fa
tres anys en va prendre les
regnes el coreògraf Johan
Inger, ballarí sorgit del Ne-
derlands Dans Theater, pot-
ser la companyia que més
coreògrafs i ballarins ha
proporcionat a altres com-
panyies de tot el món.

Inger presenta des d’avui
fins diumenge 8 d’octubre

un nou Cullberg que, sense
renunciar als seus orígens
ni a les exitoses coreografi-
es de Mats Ek, s’obre a
noves propostes estètiques
convidant nous coreògrafs.
Aquest és el cas de l’espec-
tacle que porten a Barcelo-
na, dues obres tot just es-
trenades l’agost passat a
Göteborg i firmades pel ma-
teix Inger la primera, titula-
da Blanco, i pel membre de
la coordinadora belga Ba-
llets C. de la B., l’aplaudit
Sidi Larbi Cherkaoui, que
presenta la seva primera
col·laboració amb el
Cullberg, titulada End.

Sidi Larbi Cherkaoui va
lloar la “teatralitat” dels ba-
llarins del Cullberg a part de
la seva gran tècnica i “ho-
nestedat treballant”, i va ex-
plicar que la seva peça és

una reflexió sobre “el fet
d’establir-se en un lloc con-
cret, tenint en compte que
la meva vida em porta
amunt i avall” –només en
tres mesos ha creat per als
ballets de Monte-Carlo, Gi-
nebra i Cullberg–. El coreò-
graf belga, que el públic bar-
celoní recordarà pel seu
muntatge Foi presentat al
Teatre Lliure la temporada
passada, assegura que la
seva font d’inspiració són
els mateixos ballarins. “En
aquest cas concret, un dels
personatges està inspirat en
una dona que es va estar
tres anys buscant un lloc on
viure a Suècia, i també en la
guerra del Líban, que anava
seguint per la CNN. Només
sóc un mirall que mostra el
que observa. No em consi-
dero un coreògraf sinó un

dibuixant o il·lustrador. Vaig
començar com a dibuixant i
ara segueixo intentant pin-
tar a través del moviment”,
conclou. En definitiva, la
seva és una obra que parla
de les fronteres físiques i de
les personals, de les guerres
i de l’esperança de la pau.
Amb tot, té clar que “és
molt diferent treballar per a
una companyia teatral com
el Cullberg, on a més de mo-
viments et demanen un
concepte, que amb altres
més clàssiques com el Royal
Danish Ballet [on ha estat
convidat], en què em limito
només a marcar els movi-
ments”.

En definitiva, el TNC ofe-
reix quatre dies de la millor
dansa internacional amb
dues obres de coreògrafs ra-
dicalment actuals. ■

El Cullberg Ballet ofereix dues coreografies de nova fornada en la seva estada de quatre dies al TNC ■ RUTH MARIGOT

Un abandonament consci-
ent que no provoca l’enrojo-
lament íntim de disfrutar
amb un producte clonat
amb material de segona.
Aquest Grease no és una
franquícia sense control de
qualitat. És un bon teatre
comercial, com fa temps
que no es veu a Barcelona.

Arguments per al segon
sí: l’opció d’una companyia
jove funciona en conjunt
però planteja seriosos pro-
blemes de carisma quant a
perfil individual dels perso-
natges clau. Tota la força
com a cantants i ballarins es
desinfla en la seva faceta
d’actors. Ni Carlos Solano ni
María Adamuz deixaran els
seus noms en el llibre dau-
rat de Danny i Sandy. Un
error de càsting és Marisa
Gerardi com a Miss Lynch,
tan jove que sembla una
alumna atrapada en la pa-
ròdia d’un adult. Eficaç Xavi-
er Mateu com a Vince Fon-
taine i, sobretot, com l’àngel
de Frenchy (Griselda Astudi-
llo). Massa gran també el
paper de Rizzo per a Elena
Gadel i divertit el traç senzill
de nena Barbie de Bealia
Guerra com a Marty.

*
Grease, DE JACOBS I CASEY.
DIR.: RICARD REGUANT. TEATRE
VICTÒRIA. 3 D’OCTUBRE

G
rease –versió Reguant
/Guix– és un gran es-
pectacle: Sí. Grease

–versió Reguant / Guix– no
és un gran espectacle: altre
cop, sí. Arguments per al
primer sí: una fantàstica
banda en directe liderada
per Manu Guix; una esceno-
grafia neta i funcional de
Paco Azorín que dosifica
amb elegància els efectes
especials –brillant i contem-
porània la solució del dor-
mitori de Sandy–; una core-
ografia de Coco Comín que
reprodueix tots els movi-
ments que el públic recorda
i espera; un vestuari-home-
natge a la pel·lícula, una
professional adaptació de
les cançons i un repartiment
amb excel·lents veus i bons
ballarins. A més, els indiscu-
tits mèrits només atribuï-
bles a Jim Jacobs i Warren
Casey, creadors del primer
musical-karaoke de la histò-
ria amb temes com Greased
Lightnin o You’re the one
that I want.

La suma de tots aquests
elements dóna com a resul-
tat una funció bombollejant,
que des del principi genera
la feliç sensació d’obrir un
parèntesi en la realitat de
l’espectador. Durant dues
hores només cal deixar-se
dur per les històries dels te-
enagers de l’Institut Rydell.

Crítica* musical

‘Grease’: torna
l’espectacle

JuanCarlos
Olivares

‘Grease’ és un bon teatre comercial ■ FRANCESC MELCION


