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DANSA

Onze asos del hip-hop brasiler 
desembarquen al Mercat

MARTA CERVERA
BARCELONA

Mourad Merzouki és un coreògraf  
algerianofrancès que ha portat el 
hip-hop als escenaris de dansa. El 
creador de la companyia Käfig des-
embarca al Mercat de les Flors amb 
dues impactants coreografies, Agwa 
i Correira, interpretades per 11 cracs 
del hip-hop brasiler sorgits de les fa-
veles. Correira, que significa corrent, 

Presenten dues peces 
plenes d’energia creades 
amb Mourad Merzouki  

és energia pura. Agwa és una peça 
compromesa, estrenada a la Bien-
nal de dansa de Lió del 2008, que 
ressalta el valor de l’aigua com a 
recurs vital. L’escenari està cobert 
amb gots de plàstic, un element 
que els ballarins utilitzen de mil  
i una maneres.
  «És important que el hip-hop en-
tri als teatres perquè en fomenta 
l’evolució. Al carrer es balla de for-
ma demostrativa i és important que 
segueixi així, però en un teatre, on el 
públic paga, has de madurar el teu 
projecte», raona Merzouki. Ell va co-
mençar a ballar hip-hop al suburbi 

on vivia, al sud de Lió, combinant-
lo amb karate i circ. Vol que el seu 
nomenament al capdavant del Cen-
tre Coreogràfic Nacional de Créteil 
serveixi per obrir nous camins. «Ara 
només falta l’ensenyament, no exis-
teix cap formació oficial. Vull que el 
Centre de Créteil desenvolupi una 
formació amb mires professionals. 
S’ha de situar el hip-hop al mateix 
nivell d’exigència que la dansa con-
temporània». H

33 Dos ballarins, en una acrobàtica escena d’‘Agwa’.

MICHEL CABALCA

33 Mite del cine 8 L’actor, amb l’inconfusible puro d’Orson Welles.

EL PERIÓDICO

la qual també es va rodar un docu-
mental, va tenir continuïtat a par-
tir del novembre per «petició popu-
lar» davant la trucada interessada 
de molts teatres. «He estat setmanes 
fent els dos espectacles a la vegada», 
comenta.
 Amb Su seguro servidor, Orson We-
lles tornarà a Madrid a l’octubre. Ai-
xò serà després de la seva aventura 
turca, que es va iniciar d’una mane-
ra sorprenent quan va rebre, fa un 
any, una trucada des de l’Instituto 
Cervantes d’Istanbul. «Al cap de poc 
temps ja viatjava allà tres dies per vi-
sitar els escenaris del Teatre Estatal 
Turc», explica l’actor i director.
 La convocatòria de Pou obeïa al 
fet que la metròpolis turca, capital 
europea de la cultura aquest 2010, 

33 Professor de vella escola 8 Josep Maria Pou, amb dos dels seus alumnes a ‘Los chicos de historia’.

Diu que sempre ha mantingut una 
hiperactivitat i un ritme de treball 
similars, encara que ara és molt 
més visible des del seu càrrec de di-
rector artístic del Teatre Goya. Pe-
rò Josep Maria Pou compleix al peu 
de la lletra l’etiqueta de workaholic, 
d’addicte al treball. Sense límits ge-
ogràfics que valguin. Una mirada a 
la seva agenda justifica l’adjectiu. 
Ahir a la nit va estrenar a Madrid 
Los chicos de historia en l’etapa final 
d’una gira exitosa. Serà als Teatros 
del Canal fins al 9 de maig, i tres di-
es després iniciarà a Istanbul els as-
sajos de La gran sultana, l’obra de 
Cervantes que dirigirà per al Tea-
tral Estatal Turc.
 «Fa una mica de por, és cert. Pe-
rò sempre ha sigut una mica així 
en la meva carrera. Altres vegades 
he fet teatre, televisió i cine gaire-
bé al mateix temps», va explicar 
ahir a aquest diari, abans d’iniciar 
les últimes 20 funcions de la comè-
dia d’Alan Bennett. Han passat gai-
rebé dos anys des que l’obra va in-
augurar oficialment el remodelat 
Goya en la seva versió en català, «el 
24 de setembre del 2008», recorda 
Pou. Allà hi va ser sis mesos abans 
de sortir de gira. I han estat més de 
400 funcions en un èxit compara-
ble al que ja va viure amb La cabra 
o Qui és Sylvia? «Llavors van ser tres 
anys menys dos mesos», puntualit-
za amb memòria mil·limètrica.

Dos espectacles alhora

Pou, a més a més, ha simultanie-
jat els bolos de Los chicos de historia 
amb els de Su seguro servidor, Orson 
Welles, el muntatge que va estrenar 
durant el Grec passat al Romea so-
bre el genial cineasta. L’obra, de 

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

El frenesí creatiu de Pou

ARXIU / PERE BATLLE

L’actor acomiada a Madrid ‘Los chicos de historia’ abans de muntar ‘La gran sultana’ 
a Turquia H L’obra està en el programa d’Istanbul com a capital cultural europea

L’ACTIVITAT INCESSANT D’UN GRAN HOME DE L’ESCENA

El director té 44 
artistes turcs, entre 
actors i músics, per  
a “un ‘divertimento’  
de Cervantes”

incloïa dins de la programació ofi-
cial la peça de Cervantes, després 
que La gran sultana es traduís al 
turc fa dos anys. S’estrenarà el 30 
de juny i quedarà en la programa-
ció del teatre. Pou tenia la inqui-
etud de saber per què era l’elegit. 
«Em van dir que tenien referències 
i que havien vist treballs meus en 
vídeo».

Treball de preproducció

A aquell primer viatge l’han seguit 
sis més, des del desembre, en els 
quals s’ha encarregat de les qüesti-
ons de preproducció, inclòs el càs-
ting dels actors. «Ja hem fet tres lec-
tures del treball de taula previ als 
assajos pròpiament dits», afirma 
Pou, que dirigeix, amb l’ajuda d’un 
traductor, intèrprets de la primera 
companyia d’un teatre públic de 
dimensions gairebé extraterres-
tres per al que és habitual a Espa-
nya. «Té cinc teatres amb progra-
mació diària a Istanbul i sis a Anka-

ra, i 50 per l’interior de Turquia. I 
més de 600 actors en nòmina, que 
firmen per a tota la vida», explica, 
admirat, d’una institució que cele-
bra el seu 60è aniversari.
 Per a La gran sultana, Pou compta 
com a assessor amb José Luis Mas-
só, de l’equip de la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico (CNTC), i 
amb 44 intèrprets turcs, entre mú-
sics i actors. Adolfo Marsillach i la 
CNTC van estrenar la peça a l’Ex-
po de Sevilla 92. «És un divertimen-
to, una obra menor de Cervantes, 
una comèdia per riure», assenya-
la Pou, que veu la seva vigència per 
l’exemple de tolerància, «de diàleg 
de civilitzacions» de la història de 
Catalina de Oviedo, una jove escla-
va espanyola de l’harem del palau 
de Topkapi de la qual s’enamora el 
poderós sultà. Tant que li permet 
mantenir la seva fe cristiana. H


