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El Ballet Cullberg obre la temporada del Liceu

Redacció

La dansa és la gran protagonista de l'arrencada del nou curs del Gran Teatre del Liceu, i ho fa de la mà
d'una de les companyies amb més reconeixement internacional, el Ballet Cullberg. Des d'avui i fins al
dia 5, la formació sueca presenta un programa amb dues coreografies, Home and Home i Fluke.

La primera peça és també el primer espectacle creat per al Cullberg pel seu nou director, Johann Inger,
nomenat a la tardor del 2003. Amb música de Johann Sebastian Bach, Amon Tobin, André Ferrai i
Bogdan Raczinsky, Home and Home se situa en l'espai fronterer entre el que té sentit i el que no en té
cap, entre el somni i la realitat, el davant i el darrere, l'incert i el cert, la vida i la mort. Esperonat en part
per la notícia d'una noia assassinada pel seu pare, el ballet parla, en paraules del seu creador,
"d'afrontar la mort i d'afrontar-se a un mateix, amb les fortaleses i les debilitats pròpies. Afrontar les
coses i les situacions de les quals no es pot escapar".

Nascut a Estocolm el 1967, Inger es va formar al seu país i al Canadà abans de debutar com a ballarí el
1985 al Ballet Reial de Suècia, companyia en què va ser solista a partir del 1989, abans d'entrar, un any
després, al Nederlands Dans Theater. Amb aquesta formació va debutar com a coreògraf, activitat que
continuarà ara al capdavant del Cullberg, per a qui pensa crear un repertori nou basat en ballets propis i
d'altres creats per coreògrafs convidats.

El programa es completa amb Fluke, una de les coreografies del nom més associat a la trajectòria de la
companyia sueca, Mats Ek, no debades la seva mare i fundadora del grup, Birgit Cullberg, i el mateix Ek
van estar al capdavant del ballet durant 26 anys. La peça va ser estrenada el 2002 i, segons el
coreògraf, es tracta d'una "sèrie d'esdeveniments, situacions i posicions provocades per dos cubs. Les
formes abstractes i implacables d'aquests cubs proporcionen formes diverses als cossos àgils dels
ballarins".

Per a Inger, la contraposició de les dues coreografies és una forma de mostrar "on és la companyia en
aquest moment, amb un peu a cada banda". Entre els plans d'Inger hi ha el d'anar aparcant de mica en
mica les coreografies creades per Mats Ek per al Cullberg, com Carmen, Giselle o El llac dels cignes ja
que avui en dia "hi ha altres companyies que els interpreten. La idea de venir al Cullberg és per
progressar, per crear una nova etapa", comenta en el programa de mà de les actuacions al Liceu.
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