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Dansa africana d’ahir i avui
rònicac

Jant-Bi ofereix al Mercat un espectacle dinàmic però ingenu

MONTSE G. OTZET
BARCELONA

Germaine Acogny no ha volgut que 
el seu grup s’assemblés a companyi-
es internacionals que estan única-
ment integrades per ballarins ne-
gres, com per exemple, el Harlem 
Ballet i l’Alvin Ailey Dance Com-
pany. Però la diferència no radica 
en el color de la pell dels ballarins, 
ja que també tots els intèrprets de 
Jant-Bi són negres. El que és diferent 
és el fet que el material coreogràfic 
amb què s’expressa la creadora sene-
galesa està lluny del que utilitzen les 
companyies citades, perquè Acogny 
aposta per divulgar els balls tradici-
onals africans en lloc d’expressar-se 
mitjançant un llenguatge de dansa 
acadèmica.
 Waxtaan, l’obra de la qual com-
parteix autoria amb el seu fill Pa-
trick i que va presentar dijous al 
Mercat de les Flors, es basa en dan-
ses populars de països africans com 
Burkina Faso, Mali i el Senegal. Pe-
rò els coreògrafs han arrencat dels 
balls populars una part del seu ta-
mís ancestral per acostar-los a con-
ceptes contemporanis. Així, possi-
bles danses rituals dirigides als déus 
de la mare naturalesa per obtenir els 
seus favors, danses guerreres a ritme 

del tam-tam i danses de xamans i en-
devins transmuten cap a un context 
actual sense que per això perdin les 
arrels.
 Waxtaan, que està protagonitzat 
per vuit ballarins i cinc músics, vol 
ser una denúncia contra la incomu-
nicació que existeix entre la classe 
política. Contra el parlar i parlar que 
no diu res. Contra la conversa muda 
que aixeca murs entre els mateixos 
dirigents i, sobretot, entre els polí-
tics i el poble.
 L’acció se situa en un espai de re-
unió que es perfila a mesura que els 
mateixos ballarins el vesteixen amb 

penja-robes, cadires i una gran taula 
al voltant de la qual parodien els ges-
tos dels governants.
 Els corpulents ballarins ballen 
elegantment vestits amb america-
na i corbata mentre els seus experts 
peus nus acompanyen el ritme frenè-
tic de la música, a la qual responen 
amb moviments ondulants i convul-
sius, amb girs per terra i l’aire, i amb 
uns desplaçaments de malucs carac-
terístics de les danses africanes. És 
justament en aquestes, més que en 
la dansa contemporània, on radica 
el millor de Waxtaan, una obra dinà-
mica però també ingènua. H

33 Els ballarins de Waxtaan, en un assaig de l’obra.

   


