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Ek, i sempre Mats Ek

Marta Porter
Ballet Cullberg. Director: Johan Inger. 'Home and Home'. Coreografia: Johan Inger. Música: J.S. Bach, A.Tobin, A.
Ferrari, B. Raczynski. 'Fluke'. Coreografia: Mats Ek. Música en directe: Flesh Quartet. Barcelona, Gran Teatre del Liceu,
2 de setembre.

El Ballet Cullberg ha tornat a Barcelona després de més d'una dècada sense actuar al Gran Teatre del
Liceu, i ho ha fet marcat per la nova direcció artística de Johan Inger, que va obrir la vetllada amb la
seva coreografia Home and Home, una carta de presentació del que vol ser la nova etapa artística de la
companyia.

Home and Home és una peça que beu directament de Mats Ek, sobretot pel que fa al llenguatge
coreogràfic, de moviments allargats, precisos, angles trencant la linealitat i sentit de l'humor, presentat
en un format que recorda la factura de Pina Baush però que en cap cas arriba a la genialitat del mestre.
El tema del maltractament domèstic i la inadaptació de l'immigrant tan sols l'intueix qui hagi llegit el
programa. Amb tot, els passos a dos són impecables i d'un lirisme tendre, i l'execució del cos de ball és
perfecta i emotiva.

Altra cosa és la segona peça, d'una hora llarga de durada, Fluke, de Mats Ek, on emergeix tot el
surrealisme propi del coreògraf suec, des del divertit caminar ajupit fins als llargs xiclets que entren i
surten de la boca com a llengües, orelles, sexe, cintes per als cabells o jocs de corda. Els ballarins,
esplèndids, juguen amb l'espai en la creació d'un món feliç que sempre es veu truncat per la presència
d'una figura externa, real, que, com a La taronja mecànica de Kubrick, destrossa la fantasia càndida en
què viuen tots els personatges mentre entona Cantant sota la pluja. La ironia i l'alegria sempre estan
presents en els treballs d'Ek, així com la sensibilitat, el lirisme i una capacitat infinita per crear nous
passos de dansa que mai es repeteixen. També s'hi troben la desinhibició, que va des de la llenguota
fins al sexe en totes les seves modalitats, hetero, homo i zoofílic -que van escandalitzar més d'una
espectadora-, o els colors brillants del circ xinès en contrast amb la resta, en blancs i negres.

Després de veure els dos treballs dels coreògrafs suecs, resulta alarmant la nova línia estètica que
Inger vol donar a una de les companyies de dansa amb més identitat del panorama internacional. El
Ballet Cullberg és la seva fundadora, Birgit Cullberg, i el seu fill, Mats Ek, reconegut com un dels
coreògrafs més innovadors del segle XX. Ell és l'origen de la nova línia estètica que impera en la dansa
actual, que va de Jírí Kilyan a Ohud Naharin i Nacho Duato. Eliminar del repertori les joies revisionistes
que Mats Ek va crear de ballets com La bella dorment, Carmen, Giselle o El llac dels cignes pot fer
perdre a la companyia el segell que l'ha convertit en un dels grups de dansa més populars del
panorama actual. Caldrà estar-hi atents.

Un dels referents de la dansa actual, el Ballet Culberg, va
tornar al Liceu.
Francesc Melcion
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