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akram Khan omple el Mercat
d’espiritualitat i moviment

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
ulàlia Ayguadé, formada 
com a ballarina a l’Institut 
del Teatre i a la prestigiosa 
escola P.A.R.T.S de Brussel·

les, torna a Catalunya amb la com·
panyia d’Akram Khan, amb què pre·
senta Vertical road, l’última creació 
de l’aclamat coreògraf angloindi. 
L’espiritualitat i l’espai que ocupa 
en la societat és el tema d’aquesta 
peça que, tot i tenir diferents lec·
tures, traspassa un missatge comú 
allà on va. «És curiós, acabem d’ar·
ribar de París i molta gent m’hi co·
mentava idees diferents que li ha·
via transmès l’obra. Tots deien co·
ses diferents però, no obstant, eren 
coincidents en l’essència», afirma 
Ayguadé.
 La crítica a Anglaterra i França ha 
acollit amb entusiasme aquesta ela·
borada peça interpretada per vuit 
ballarins de diferents nacionalitats. 
«Akram buscava una nova manera 
de treballar», diu l’artista catalana. 
La presència de ballarins àrabs, pro·
cedents d’Egipte i Algèria, contribu·
eix a dotar la peça d’una aura global 
que beu de les cultures dels que inte·
gren la companyia.
 «La part bona d’Akram és que no 
et dóna tots els passos marcats. La se·
va manera de treballar és molt par·

La catalana Eulàlia 
Ayguadé torna amb la 
companyia del gran 
artista angloindi

‘Vertical road’ 
compta amb vuit 
ballarins de diferents 
nacionalitats

ticipativa. Primer t’explica la idea i 
després la desenvolupem tots», co·
menta Ayguadé, que no pensa per 
ara tornar a Catalunya. La sedueix 
massa l’estil de Khan, una barreja de 
contemporani i dansa asiàtica mar·
cada per la tradició kathak de l’Ín·
dia. «Té un vocabulari molt ric», afe·
geix la ballarina, unida a la compa·
nyia des del 2003.

COM UN RITUAL / Vertical road està es·
tructurat com un ritual en què con·
flueixen dos mons oposats. D’una 
banda, hi ha l’univers de les idees i 
del pensament i, de l’altra, el de la 
matèria, de la tecnologia, de la ve·
locitat. La falta d’espiritualitat en el 
món modern és el punt de partida 

d’aquesta obra que indaga en la ne·
cessitat ancestral de l’home de con·
nectar amb el més enllà, amb aque·
lla part del pensament que no es pot 
palpar però que s’intueix.
 En escena es tradueix amb la pre·
sència d’un grup enfront d’un in·
dividu, un escenari espaiós i defi·
nit pel contrast entre les llums i les 
ombres. «Les accions de grup han 
costat perquè provenim d’entorns 
diferents. Actuar com un tot va ser 
complicat per als moviments molt 
rítmics de la primera part», reco·
neix Ayguadé. H

33 Un moment de ‘Vertical road’, l’última creació del coreògraf Akram Kahn, que aquest cop no balla la peça.
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Vertical road
3Sala MAC • Fins diumenge • Dv. i ds., 21.00 
hores; dg., 19.00 hores • 22 €

Actituds com la de la companyia 
La Virguería no abunden. A veu·
re qui s’atreveix a portar a l’esce·
nari, amb èxit, un tema tan com·
promès com el de l’esquizofrènia 
(Si avui és diumenge demà és dijous, al 
Versus la temporada passada) i en 
la següent proposta abordar el dra·
ma de la pèrdua d’una filla, de com 
omplir o intentar omplir aquest 
buit. D’aquesta qüestió tan poc co·
mercial com profunda tracta L’hi-
vern al cos, que firmen Isis Martín i 
Aleix Fauró, fundadors d’aquesta 
jove companyia que assaja al barri 
de Sant Andreu.

 Una notícia va ser l’arrencada de 
l’espectacle que arriba al Tantaran·
tana, explica Isis Martín, també in·
tèrpret d’un muntatge amb sis ac·
trius. La mort d’un nadó, asfixiat al 
maleter d’un cotxe per la distracció 
d’una parella, va impulsar la drama·
túrgia de L’hivern al cos. Els dos joves 
creadors van obrir preguntes que 
no sempre tenen resposta. «¿Com se·
gueix la vida amb el buit de l’absèn·
cia? ¿Quan s’inverteix l’ordre natu·
ral? ¿Com pots omplir aquest buit?», 
desgrana Isis Martín.
 La història presenta una noia sol·
tera que decideix ser mare per mèto·
des no naturals. Així neixen les seves 
dues bessones, i una mor als 5 anys. 

La trama es prolonga fins que la ne·
na arriba a l’adolescència en una 
successió de flashbacks, dels quals 
també és partícip la nena morta. «És 
una absència que està present en el 
relat, en el seu racó, i no volem jugar 
amb una presència fantasmagòri·
ca», explica Aleix Fauró.
 Amb aquests personatges prin·
cipals, L’hivern al cos presenta en es·
cena un cor format per tres emba·
rassades que, com els clàssics grecs, 
fan de narradores de la història, i as·
sumeixen altres personatges com·
plementaris. «Personifiquen la so·
cietat», concreten els responsables 
d’aquesta peça.
 L’ús del vídeo, de l’expressió cor·
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‘L’hivern al cos’ narra una maternitat truncada per la mort d’una nena amb 
una mirada sensible i poètica per a una «obra dura», reconeixen els seus creadors

Viatge a un dolor inhumà
ESTRENA AL TANTARANTANA DE LA COMPANYIA LA VIRGUERÍA

poral i d’una banda sonora origi·
nal composta pel cantant d’Estúpi·
da Erikah, Lluís Bòria, ajuden a ali·
mentar aquesta poesia visual que 
busquen Fauró i Martín per abordar 
«una obra tan dura». «La gent en surt 
tocada. Un espectador ens va dir des·
prés de veure·la al Teatre de Ponent 
[Granollers] que no hi ha cap parau·

la en el diccionari que pugui defi·
nir què sent un pare o una mare 
quan perd un nen», expliquen. Ells 
ja es donen per satisfets si poden 
ajudar d’alguna manera. H

L’hivern al cos
3Teatre Tantarantana • Fins al 10 d’abril • Dc. 
a ds., 21.00; dg., 19.00 • 15 i 18 €

33 Dues actrius de ‘L’hivern al cos’, en una escena de l’obra.
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Dues destacades propostes obren 
aquesta nit el Tot Festival, la fes·
ta del teatre d’objectes i titelles 
que el Poble Espanyol organitza 
per segon any, i que es desenvolu·
parà durant els dos pròxims caps 
de setmana. La companyia irani·
ana Yase Tamam Group, compos·
ta per dones, inaugura la mostra 
amb una poètica visió de la histò·
ria de la Terra a The earth and the 
universe (20.30 hores).
  D’un to molt diferent és l’es·
pectacle posterior Geneviève, si 
chaste, si pure (21.30 hores), una 
àcida òpera inacabada que Eric 
Satie va crear per burlar·se de la 
classe mitjana del segle XIX. La ve·

terana companyia belga Taptoe 
Theater interpreta aquesta diver·
tidíssim proposta. Però la música 
de Satie no serà l’única que sona·
rà ja que els valencians Bambali·
na Teatre presentaran una inno·
vadora versió de Carmen amb tite·
lles de talla humana.
 Dotze companyies participen 
en el festival, que inclou aquest 
any un Tot Off a l’aire lliure, amb 
ofertes per a adults, en horari noc·
turn, i per a nens, dissabte i diu·
menge. Demà, els israelians The 
Train Theater ofereixen A touch of 
light, sobre Louis Braille, l’inven·
tor de l’alfabet per a cecs. H

Mostra

titelles i  
una òpera de 
satie obren  
el tot Festival
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Dotze companyies 
actuen en la segona 
edició del certamen 
del Poble Espanyol

TOT Festival
3Poble Espanyol • Fins al 28 de març

J La música de Vertical road 
es va crear en paral·lel a 
l’espectacle. Nitin Sawhney, 
músic angloindi i col·laborador 
de Khan, anava a l’estudi per 
veure els assajos. La banda 
sonora, com la coreografia, 
comença de forma molt violenta 
i terrenal i canvia al llarg dels 
70 minuts del muntatge fins a 
convertir-se en un so molt menys 
marcat, més subtil i espiritual.
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