
62  www.timeout.cat

Abou Lagraa, Rachid Ouramdane 
i Nacera Belaza són els noms per 
retenir. Tots tres s’han format a 
França i desenvolupen el seu 
treball més enllà de les fronteres 
del seu país d’origen, Algèria, però 
són extremadament conscients del 
significat del viatge que han hagut 
de fer, ells o les seves famílies, 
creuant la Mediterrània que, tot i 
ser un mar petit, separa unes 
realitats immensament diferents.

Són francesos de primera 
generació, fills d’immigrants, que 
han viscut la diferència del cercle 
més proper amb el medi general 
que envoltava la família, la qual 
cosa els ha donat una 
autoconsciència personal junt 
amb una mirada escrutadora cap 
a l’horitzó. En entrevistes o en 
escrits propis, tots tres acaben 
parlant de l’horitzó en algun 
moment. Aquesta línia que ajunta 
cel i mar o desert i pluja, l’horitzó 

també és el lloc on mai no s’arriba, 
la pastanaga penjada d’una canya, 
la recerca constant de tot creador 
inquiet que sent la necessitat 
d’avançar més i més.

 Per Abou Lagraa, al capdavant 
del Ballet National Algérien, la 

seva recerca fa uns anys que tracta 
d’harmonitzar el món del hip hop i 
el de la dansa contemporània. A 
través d’un programa de 
cooperació francoalgeriana 
anomenat Pont Cultural de la 
Mediterrània, va col·laborar en un 

càsting entre 400 joves algerians 
per oferir als 10 escollits formació 
en clàssic, contemporani i ioga. El 
primer resultat de l’experiència és 
Nya (‘confiança en la vida’), un 
pont entre les dues maneres 
d’expressió, que també conjuga 

música algeriana i el francès 
Bolero de Ravel. 
L’experiment 
aconsegueix donar una 

expressió contemporània 
al hip-hop partint de les seves 
arrels gnawes més directes.

Ouramdane també empeny els 
límits de la dansa contemporània 
però cap al documental. S’ajuda 
del vídeo per recollir històries 
anònimes amb les quals compon el 
seu llibre d’història. Aquest 
procediment, ja utilitzat en 
anteriors creacions, aquí el situa 
en la guerra d’Indoxina, on el seu 
pare –per venir d’un país 
colonitzat– va ser obligat a lluitar, 
mentre que ara el seu fill 
–immigrant de segona generació– 
és vist pels habitants del sud-est 
asiàtic com un ocupant. El resultat 
d’aquest repte individual per 
donar veu als col·lectius anònims 
es titula Loin (‘lluny’) i és una 
descripció contundent i física 
sobre les línies de força que 
marquen les dinàmiques de 
població i la mirada que 
construïm els uns sobre els altres.

Nacera Belaza presenta la més 
intimista de les tres propostes, per 
portar la dansa al terreny de la 
poesia (es va llicenciar en filologia 
abans de dedicar-se a ballar). En 
les dues petites creacions titulades 
Les sentinelles i Le temps scellé (‘el 
temps segellat’) també hi ha un 
sentiment ritual en la manera com 
s’acara amb el públic: des d’una 
introspecció propera a la mística 
religiosa, la creadora avança per 
un univers de sensacions 
particulars que tanmateix 
provenen d’unes arrels profundes 
amb la seva terra, acceptant-la i 
revelant-s’hi, a parts iguals.

Viatjar és trencar prejudicis i, 
mentre aquests tres viatgers 
parlen de la seva història, obren 
noves visions sobre la dels 
espectadors, aquests viatjants 
immòbils que ens agrada ser.
  
BALLET NATIONAL ALGÉRIEN 
Mercat de les Flors. De dj. 16 a 

dg. 19

RACHID OURAMDANE  
Mercat de les Flors. 22 i 23 de 

febrer

NACERA BELAZA  
Mercat de les Flors. 25 de febrer

Nous horitzons
Creadors d’origen algerià ens conviden a 
compartir la seva mirada personal i fresca sobre 
el moviment. Per Bàrbara Raubert

Lagraa, Belaza i 
Ouramdane s’han 
format a França 
però tornen 
sempre a Algèria

El Ballet National Algérien és pura energia.

Dansa
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat

Cartellera
Antic Teatre 
(Verdaguer i Callís, 12). T. 93 315 23 54 . 
www.anticteatre.com. M:  Urquinaona (L1-
L4). Taquilla oberta de dj. a ds., 20 h. Dg., de 
19 a 20 h. Anticipada: anticteatre@
anticteatre i 93 315 23 54. 

(!) Le(r)da de Tirso  Orive i Mar 
Medina. Amb Mar Medina, Tirso Orive. 
50. Ds., 21 h. Dg., 20 h. 10 €. Només 18 i 
19 de febrer. 

Teatre físic amb la companyia Martir, 
on Pillow Willow balla un rally d’amor
 a la terra de l’encantament.
 (A)guarda el i nal Le(r)da. 

(!) Trace de Morgan  Romagny i 
Violeta Todo González. Amb Violeta 
Todo González, Morgan Romagny. Dj. i 
dv., 21 h. 5 €. Només 16 i 17 de febrer. 

‘Performance’ de morfologia variable 
on l’espai provoca, obliga i inspira als 
intèrprets mantenint el fons i el propòsit. 
‘Trace’ és un desig de recerca, una 
pregunta que es queda a l’aire... La 
història d’un ésser que no sap si la 
bogeria és quedar-se tancat o ‘sortir’ i 
enfrontar-se a l’absurditat exterior. 

Centre Cívic Can Felipa 
(Pallars, 277). T. 93 256 38 40. www.
cccanfelipa.cat. M:  Poblenou (L4). 

Tropical Bunker de Margherita 
Bergamo. Amb Les Filles Föllen. Dv., de 
20 a 22 h. 5 € (inclou pica-pica). Només el 
17 de febrer. 

Una instal·lació coreogrài ca en sessió 
continuada, quatre hores en què els 
visitants poden circular lliurement o 
seguir-la per un sistema de streaming. 
Les Filles Föllen fan ús de les noves 
tecnologies per explorar el desgast de les 
coses físiques, la memòria que s’acumula 
i les expectatives de l’experiència. 

Mercat de les Flors 
(Lleida, 59). T. 93 426 18 75. www.
mercatl ors.org. M:  Espanya (L1-L3-FGC). 
Taquilla oberta una hora abans de la funció. 
Anticipada: www.mercatl ors.cat. 

NOU loin... de Rachid Ouramdane. 
Amb Rachid Ouramdane. Dc. i dj., 21 h. 
De 13 a 15 €. Només 22 i 23 de febrer. 

Rachid Ouramdane parteix a ‘loin…’ 
d’allò que sovint pot  representar un 
viatge: la possibilitat de desfer-se de les 
identitats de  cadascú, adquirides per 
herència o per vivències. Els viatges 
poden  qüestionar tots els nivells 
d’identitat, econòmic, social, nacional,  
ètnic, sexual, afectiu, psicològic… Les 
diferents cares que podem tenir i  mostrar 
provenen d’una negociació, segons 
Ourandame, entre el llegat  del nostre 
passat i la identitat que està sent 
construïda en el present i  és a partir 
d’aquest moment on sorgeix el sentiment 
de ser estranger. 

NOU (!) Nya d’Abou Lagraa. Dir: 
Abou Lagraa. Amb Abderaouf  Bouab, 
Mokhtar Boussouf, Ali Braïnis, Nassim 
Feddal, Mohamed Walid Ghazli, 
Oussama Kouadria i alres. De dj. a dv., 
21 h. Dg., 19 h. De 18,5 a 22 €. Del 16 al 
19 de febrer. 

Díptic de dues peces amb dues 
músiques diferents que iŀlustren la 
memòria coŀlectiva francesa i l’algeriana: 
Bolero, de  Maurice Ravel i les cançons 
d’Houria Aïchi. Una trobada musical que  
convida el públic a fer un viatge per les 
ribes d’aquest pont de la  Mediterrània. 
De les veus orientals d’Houria  Aïchi al 
Bolero de Ravel, la música embolcalla i 
consumeix els ballarins, que arriben a un 
estat de trànsit. 


