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HIP-H

TOT I QUE ENCARA SE LA CONSIDERA NOVA, la dansa hip-hop ja havia 
començat a fer els primers passos als anys 70 als suburbis de les grans 
ciutats nord-americanes. El b-boy del carrer guanyava popularitat 
per les seves gestes físiques, cada vegada més sorprenents, i aviat va 
sorgir una diversifi cació en forma de boom que va fer que el hip-hop 
s’estengués pel món. Llocs tan diferents com el Brasil, Egipte o França 
van començar a gestar autèntics moviments urbans. Avui dia, el que 
sí que sembla nou, almenys des de fa una dècada, és que el hip-hop
es vagi introduint en la dansa escènica i que els grans teatres i festivals 
internacionals de dansa contemporània el vagin tenint en compte. No 
ha arribat pur: per un costat queden les sorolloses batalles de breakers, 
que són competicions d’alt nivell físic, i per un altre, molt distant, 
aquestes propostes escèniques de fusió, més elaborades i coreografi a-
des, que semblen imposar-se. 

A Europa, França ha estat pionera, especialment per una volun-
tat política que lluita per inserir el hip-hop en els grans centres 
escènics, i fi ns i tot ha arribat a atorgar la direcció dels Centres 
Coreogràfi cs Nacionals, usualment ocupats per coreògrafs con-
temporanis, a gent del hip-hop. Ja n’hi ha dos: el centre de La 
Rochelle, avui dirigit per Kader Attou, del col·lectiu Accrorap, i a
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La seva essència d’art urbà comença 
a diversifi car-se i el llenguatge rude
i virtuós del ‘breaker’ es fusiona
amb la dansa contemporània (i altres) 
en un corrent nou i innovador 

O
REVOLUCIÓ EN LA DANSA ESCÈNICA

EL BALL DEL CARRER ES COLA ALS TEATRES MÉS AVANTGUARDIS 
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En la seva sèrie 
‘Desordances’, 
la companyia madrilenya 
de Dani Pannullo ha 
fusionat el hip-hop
amb altres llenguatges, 
com el fl amenc.
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“L’AUDIÈNCIA 
APRECIA EL RISC 
COREOGRÀFIC I LA 
BARREJA AMB ALTRES 
FORMES D’EXPRESSIÓ” 
MOURAD MERZOUKI

el de Créteil, per Mourad Merzouki, de Käfi g, que acaba d’estre-
nar a la prestigiosa Biennal de la Dansa de Lió, amb notables mit-
jans, el seu espectacle Yo gee it!, en què combina una dansa lírica 
pròxima al ballet neoclàssic amb la força física del hip-hop. “Sabem 
que l’audiència ja no es conforma només amb el nombre de girs 
que facis amb el cap o amb les mans, sinó que aprecia més el risc 
coreogràfi c que prenguis i la barreja que facis amb altres formes 
d’expressió. És la manera com es treballa ara, i a mi no em fa por 
barrejar-m’hi”, assegura convençut Merzouki.

No obstant, des del potent cercle de la dansa contemporània 
francesa hi ha veus contràries que opinen que el hip-hop hauria de 
crear els seus propis espais, i que veuen en la reconversió un interès 
de propaganda política que permet al Govern dir que rescata els 
nois del carrer i els transforma en artistes. Però França no és l’únic 
lloc on passa. A Londres, per exemple, el col·lectiu Zoo Nation (que 
està celebrant el seu desè aniversari aquests dies amb l’èxit del seu 
espectacle Some like it hip hop), que dirigeix Kate Prince, ha aconse-
guit convertir-se en companyia associada del Sadler’s Well, la insti-
tució més potent de la dansa d’avantguarda britànica, cosa que els 
col·loca al costat de lluminàries de la nova dansa com Akram Khan 
o Matthew Bourne, també residents d’aquesta casa.

A ESPANYA NO HI HA POLÈMICA ni ebullició. Sent andalusa, la coreò-
grafa Blanca Li, resident a França, ha estat de les moltes creadores 
de contemporani que han sabut incorporar la dansa urbana a les 
seves eclèctiques creacions. El seu ja clàssic Macadam Macadam

a

A dalt, Yo gee it!, nova creació del francès Mourad Merzouki, i sobre 
aquestes línies, Some like it hip hop, de la companyia britànica Zoo Nation.
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Macadam a Barcelona i ha demostrat que continua atenta als nous 
corrents de la dansa que se susciten als carrers.

De l’escena madrilenya se n’hauria de destacar la tasca pionera 
de Dani Pannullo, la companyia del qual ha sabut fusionar la dansa 
contemporània amb els nous llenguatges, especialment des de la 
seva sèrie Desordances, cinc espectacles en què barreja dervixos, bai-
laores, butoh i altres cultors de la dansa més diversa amb el hip-hop.
Aquesta setmana estrena dins del Festival Madrid en Danza, on 
debuta, la seva nova creació, Avalanche, que es basa en el 
Football free style, novíssim corrent urbà que, amb pilota i tot, intro-
dueix el llenguatge corporal del futbol en la dansa. “Pot ser que 
Avalanche no t’agradi, però se sustenta en un llenguatge que té a 
veure amb una investigació sobre una cosa que passa allà fora”, diu 
aquest creador argentí que, després del seu periple pel cabaret va 
fundar amb b-boys la seva companyia el 1999, un moment en què 
ningú a Madrid apostava o s’interessava pel hip-hop escènic. “Tre-
ballo amb nois que vénen del carrer, que fan arts marcials, parkour, 
que són runners, gent que escala muntanyes… Però arriben a la meva 
companyia i amb el temps s’hi involucren emocionalment, s’inte-
ressen per la dansa. Arribo un dia i en veig un llegint sobre dansa 
butoh, anem a l’assaig i aconsegueixo emocionar-los amb les 
Bachianas d’Heitor Villa-Lobos. És una cosa que em fascina, 
m’agrada viure-ho: són experiències renovadores per a tots”.

EL FOOTBALL FREE STYLE EL VA CONÈIXER A EGIPTE. La seva companyia és 
habitual als països àrabs, on cultiva fanàtics, i molta informació fres-
ca la porta d’allà. Acaba d’arribar d’una gira pel Caire, Amman i Bei-
rut, i potser és aquesta visió més àmplia la que, a vegades, li fa qües-
tionar els limitats cercles de la dansa contemporània a Occident. 
“Els francesos estan oberts a acollir tot el que és nou, però són elitis-
tes a l’hora de classifi car. ¿La dansa contemporània ha sigut protago-
nista d’alguna cosa? ¿Ha tingut el reconeixement que es mereix? Jo 
crec que no. A mi em sembla que la dansa ha d’estar oberta a tot-
hom, i jo segueixo veient-la tancada i elitista”, assegura. DOM

(1999), xou per a rapers i skaters parisencs, es va poder remun-
tar l’any passat a Barcelona amb breakers catalans, una cosa que 
la mateixa coreògrafa creia impossible en el moment de la seva 
estrena a fi nals dels 90 perquè aquí no hi havia b-boys capaços 
d’afrontar-ho. L’escena catalana probablement és la més perme-
able. A Catalunya el hip-hop escènic va guanyant molt terreny, 
amb projectes d’indubtable interès com el de Kanga Valls, que, 
amb la seva companyia Kulbik, investiga en les possibilitats entre 
mim i hip-hop, o el col·lectiu Brodas Bros, que ha aconseguit que el 
seu aplaudit espectacle Concierto Concepto sigui programat aquest 
Nadal al Mercat de les Flors, potser la casa de dansa més important 
del país, que ja havia recolzat aquest remuntatge de Macadam

El col·lectiu català Brodas Bros, una de les cares més brillants i permeables del 
hip hop en l’escena catalana, estarà present aquest Nadal en la programació 
del Mercat de les Flors amb el seu aplaudit espectacle Concert Concepte.
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“A MI EM SEMBLA QUE 
LA DANSA HA D’ESTAR 
OBERTA A TOTHOM, I 
JO LA SEGUEIXO VEIENT 
TANCADA I ELITISTA”
DANI PANNULLO

Avalanche, de Dani Pannullo Dancetheatre Co. Festival Madrid en Danza.
Teatros del Canal. 21 i 22 de novembre. www.teatroscanal.com | www.danipannullo.com
Concierto Concepto, de Brodas Bros. Mercat de les Flors (Barcelona). Del 20 de desembre 
al 6 de gener. www.mercatfl ors.cat


