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Què tenen en comú la matança 
del porc mallorquina i la Capella 
Sixtina? “Que es troben en les 
meves arrels”, respon Eulàlia 
Bergadà. I de quina manera es 
poden veure junts? “Dins el 
format oníric que segueixo, com 
en un somni, s’ajunten imatges 
sense connexió aparent però 
que donen sentit a un misteri. 
Per donar lleugeresa a la carn 
que he de moure, apareix la idea 
del porc. De la imatge ideal de la 
Capella Sixtina o d’una ballarina 
clàssica, n’apareixen les ales. I 
de tot plegat en surt Flying pigs”, 
que és el títol del primer ballet 
romàntic que es presenta a la 
Sala Hisrohima.

El seu mètode de creació 
recorda el paranoicocrític de Dalí 
i, com aquest, agafa elements de 
la tradició, de l’artesania i de la 
modernitat. “Situem el folklore a 
la plaça del poble, però avui la 
plaça és la discoteca i la música 
popular és la que hi sona i crea 
els seus propis mites”. Els 
referents d’aquesta intèrpret i 
coreògrafa mallorquina ballen 
tant com ella, endavant i enrere, 
cap a dalt i cap a baix, però 
assegura que “tot prové de la 
Sibil·la i el seu anunci de 
l’Apocalipsi”.

“Fa temps que dubto si la 
meva vida és real o una 
transferència de models 
artístics”. Les idees d’aquesta 
mallorquina són com bombes de 
rellotgeria que li serveixen per 

clavar forats a les roques més 
dures. “La matança és un acte 
molt gore i alhora poètic, on 
s’escenifica l’esquarterament 
d’un cos en viu i es crea una 
coreografia”. Aquí s’acompanya 
de dues ballarines més i tres 
actors-cantants, a més de la 
violinista Aloma Ruz. “El cos del 
porc és distribuït de manera 
gairebé clínica i serveix per donar 
aliment a una família”, cosa que 
compara amb el seu art: “La 
dansa també escenifica 
l’esquarterament del cos en 
parts que fan diferents 
moviments cadascuna. I amb la 

intenció de ser aliment sensitiu”.
Tot això no li van ensenyar a 

l’Institut del Teatre, d’on tot just 
fa un any encara era alumna. 
“Més enllà de les aspiracions 
artístiques, trobes un món de 
producció, economia, 
comunicació, institucions... que 
no té res a veure amb el tempo 
que requereix l’artesania de 
construir una obra”. Ella ja ha 
guanyat el primer Premi de 
Dansa convocat enguany per 
aquesta institució.

Flying pigs es veuran a la Sala 
iros ima el .  al . .

ESPECTACLE ATÀVIC

CATARSI
“D’acord que el que faig no és una 

operació a cor obert, però també cal 
vigilar, perquè estem manipulant el 
cor de l’ànima. Les catarsis gregues 

eren una eina necessària per al 
poble, i venim d’aquí”.

COLORS
“L’espectacle té tres colors: el 

blanc, de les ballarines i tot el que 
és angèlic; el negre, de la raça 

autòctona de porc mallorquí i de 
la mort, i el vermell, de la sang i el 
pebre vermell de la sobrassada”.

INCOMODITAT
“M’agrada viure el plaer de la 

incomoditat. M’imagino una cosa i 
em pregunto si és possible de fer-la. 
Quan la resposta és que no, busco la 
manera que sigui per aconseguir-ho i 

la faig igualment”.

Dansa
Ballet i matança del porc
Eulàlia Bergadà acaba de sortir de l’Institut del Teatre i ja sap 
dirigir catarsis i fer volar els porcs. Per Bàrbara Raubert
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