
Q
U
È
FE
M

2
/2
/2
0
1
8

13

LA MILLOR DANSA CONTEMPORÀNIA SUECA ENS ARRIBA AMB CULLBERG BALLET, AMB UNA

COREOGRAFIA QUE VISUALITZA LA NOSTRA FAL·LERA PER SENTIR-NOS INTEGRATS EN UNA COMUNITAT

L’aniversari es va començar
a celebrar l’any passat, però
la marxa de la festa escènica
encara continua. El Cull-
berg Ballet es va fundar fa
poc més de mig segle, el 1967,
sota la direcció de la mítica
ballarina i coreògrafa sueca
Birgit Cullberg. I amb un
punt de partida que encara
ara la formació defineix com a

part del seu fonament filosò-
fic: el Cullberg va néixer amb
la voluntat de trencar amb di-
vismes d’aquells que deriven
en privilegis econòmics. Els
estatuts de la companyia van
establir que aquí tothom és
solista (o, segons com es miri,
no ho és ningú), i tothom té
dret a cobrar el mateix, in-
dependentment de l’extensió
del paper que balli en cada es-
pectacle. Quelcom que pot-

ser paga la pena assenyalar,
si tenim en compte que l’es-
pectacle que ens presenta el
Cullberg –un espectacle de
gran format en què entren
en dansa catorze dels setze
ballarins que la formació té
en nòmina– gira al voltant
de la necessitat que tenim les
persones de sentir-nos part
d’un grup humà. I si tenim
en compte, alhora, fins a quin
punt els grups pateixen so-
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Si domineu el tema i seguiu
la gala dels Grammy (que
per cert, s’acaben d’atorgar),
ja sabeu que, i sense haver
complert encara els vint
anys, Elias va estar nominat
a l’edició passada d’aquest
premi gràcies a la cançó
Revolution, un tema que,
conjuntament amb altres de
seus, també forma part de
la banda sonora d’aquesta
coreografia. Vingut del món
dels cors de gòspel, Elias,
menys revolucionari del que
el títol del seu tema pugui fer
creure, convida en to pausat
a trencar vells lligams en
què s’ha deixat de creure i
començar-ho tot de nou.
I el coreògraf Jefta van

Dinther (que va crear l’acla-
mada Plateau Effect) troba
que aquesta lletra és molt adi-
ent per visualitzar com les
ganes de canvi acaben deri-
vant en les ganes de crear un
moment d’intensa experiència
grupal entre els ballarins.
Però cal anar amb compte.

Tal com ens mostra el Cull-
berg, de vegades les ganes
de fer pinya conviuen amb el
desig de reafirmar la pròpia
individualitat. I les ganes
que el grup ens assigni un
rol i ens faci sentir més se-
gurs xoquen amb les ganes de
trencar amb els rols assignats.
Aquí ja tenim el conflicte fent
acte de presència.

A l’espectacle, el desig de compartir conviu amb les tensions que també sorgeixen en qualsevol grup humà. FOTO: URBAN JÖRÉN

Truca ara al

933 444 800
i t�enviem la Caixa-Regal

on ens diguis

Regala una subscripció a
La Vanguardia i els avantatges
del Club Vanguardia amb la

Caixa-Regal. L'encertaràs!

Caixa-Regal
La Vanguardia
per només

29,90�

Aquest Sant Valentí, regala La Vanguardia

La Caixa-Regal s�enviarà a l�adreça del sol·licitant. L'import de la Caixa-Regal es cobrarà a la targeta que ens indiqui en el moment en que
s'activi la subscripció. Per activar la subscripció s'ha de trucar al telèfon que apareix a l'interior de la caixa i indicar el codi que apareix a la
mateixa abans de la data fi de validesa del codi. En elmoment d'activar la subscripció es podrà escollir entre 1mes de subscripció en paper
+digitaldedillunsadiumenge,3mesosdesubscripcióenpaper+digitaldedissabte idiumengeo3mesosdesubscripciódigitaldedilluns
a diumenge. Si arribada la data en què el codi deixa de ser vàlid no s'ha activat la subscripció, en aquest moment es procedirà a cobrar
l'import al número de targeta indicat. Promoció vàlida fins el 14/02/18 o fins a exhaurir existències.

vint les conseqüències dels
divismes, o de les diferències
econòmiques existents entre
els individus que els integren.

La revolució d’Elias

Com aneu de música sueca?


