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J
o sóc Sidi Larbi Cher-
kaoui, sóc un home,
sóc un fill, un coreò-
graf, un homosexual,
sóc belga, tinc un ta-
tuatge, ulls marrons,

sóc el fill d’un emigrant. Sóc tot
això i moltes més coses. És el cas
de tots, són els elements que
m’uneixen als altres”. Ambaques-
ta poderosa declaració comença-
va fa tres anys Sidi Larbi Cherka-
oui el documental que li dedica-
va la cadena franco-alemanyaAr-
te. Una declaració en què podria
haver afegit que li encanten els
còmics, especialment els japone-
sos. I, sobretot, els manga d’Osa-
mu Tezuka “per la seva humani-
tat i empatia i per anar a la natura-
lesa fosca del nostre comporta-
ment”. Però també podria haver
recordat que les seves coreogra-
fies han aconseguit en pocs anys
un èxit internacional que l’ha por-
tat a crear la seva pròpia compa-
nyia, Eastman, que significa, com
Cherkaoui, home de l’est. O que
no pot parar quiet: ha fet duet
amb la bailaoraMaría Pagés aDu-
nes, ha coreografiatmonjos shao-
lin a Sutra, ha ballat a Play amb
Shantala Shivalingappa, ballari-
na de kuchipudi, ha creat una co-
reografia en homenatge a TeZu-
kA i fins i tot s’ha atrevit amb el
tango argentí a Milonga.
En fi, que quan, com avui i de-

mà, Sidi Larbi Cherkaoui (An-
vers, 1976) presenta al festival
Grec una obra titulada Puz/zle
amb 11 ballarins i vuit músics, re-
sulta difícil no preguntar-li si
Puz/zle no és ell. Somriu, i sem-
pre parlant fluix, ambuna veu pro-
pera a la confidència, explica que

“volia anomenar l’obra Petrus, de
pedra, però resulta que a la pedre-
ra on vam fer la première de l’es-
pectacle a Avinyó vaig veure tants
trossos de pedra que em van sem-
blar un puzle que havia de tornar
a unir. Una pedra sempre prové
d’haver-se trencat d’una altramas-
sa més gran, i vaig imaginar-me
tornar a posar-les totes juntes, tor-
nar a acoblar tot el món. I ho vaig
anomenar Puz/zle”.
Un puzle de pedres, murs, des-

plaçats o grafitejats. Però també
un puzle d’identitats, i no només
les dels ballarins, que vandel clàs-
sic al hip-hop: la barreja de mú-
sics i de sons en l’obra és impres-
sionant, des del Japó –Kazunari
Abe– fins a Còrsega –el grup vo-
cal masculí A Filetta–, el Líban
–la cantant Fadia Tomb El-Ha-
ge– o l’electrònica. “Quan sents
la música no saps d’on ve, però
sona com si hagués estat sempre
allà. L’harmonia és tan lògica que
no imagines que no cantin sem-
pre junts. És important mostrar

la possibilitat de crear noves cul-
tures de la mescla d’altres”, diu.
I és que Cherkaoui diu que

Puz/zle és “una reacció química”.
“Vull desconnectar de les diferèn-
cies simplistes que els nacionalis-
tes fan entre la gent i qüestionar
coses normalment associades,
com que si sentim un tema àrab

ha de ser musulmà. Fadia Tomb
El-Hage és libanesa i cristiana”.
En aquest sentit, explica que la

seva referència cabdal és el llibre
d’Amin Maalouf, Les identitats
que maten (La Campana). “És la
meva Bíblia. Parla de les múlti-
ples identitats que tenim. Pots ser
un home, venir de cert país, tenir

tal feina, i tot això pot separar-
nos o unir-nos. Tothom ésmoltes
coses, tenim diferents identitats,
però ens focalitzem en una i diem
o creiem que som aquesta. Però
ets molt més que només això.
Aquest llibre et permet col·locar-
te al món sense convertir-te en
presoner de la imatge teva que
tens. Va ser molt alliberador per
mi poder dir sóc artista però tam-
bé marroquí, belga... recolzar la
meva identitat en altres identitats
perquè així sempre puc trobar
una cosa que em connecti amb el
món exterior en lloc de sentir-me
víctima del racisme o la por”.
De fet, diu, ell que sempre om-

ple de joc i humor les seves obres,
Puz/zle és molt meditativa.
“Quan la vaig crear havien passat
moltes coses a la meva vida. El
tsunami al Japó, i el meu com-
pany és japonès, vam anar-hi...”. I
a això s’afegeix que “la pedra està
molt lligada a la mort, a les tom-
bes i les estàtues, la imatge d’algú
que no es mourà més”. Però amb
les pedres ha creat un llenguatge
perquè parlin i per recórrer la his-
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ElGrec, ‘off the record’

Un creador imprescindible al festival d’estiu de Barcelona
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]L’Off the Record del Grec,
que proposa escoltar els seus
convidats encarant-se a re-
pertoris poc habituals per a
ells, va començar ahir amb
l’actuació de David Carabén,
la veu de Mishima, al teatre
Romea, i continuarà durant
els dos diumenges vinents.
El 21 de juliol, doncs, acollirà
Raynald Colom i els Re-Fu-
gees. Colom és un músic de
jazz que combina amb total
llibertat els sons més negres
amb les aportacions clàssi-

ques de Bartók, el flamenc o
la chanson francesa. Un mú-
sic eclèctic que ha fet de la
innovació –i de la sorpresa–
una marca de fàbrica.
L’Off, que en l’edició ante-

rior del Grec va tenir com a
escenari la gran carpa del
festival davant el Lliure de
Montjuïc, suprimida aquest
any per qüestions econòmi-
ques, en aquesta edició es
trasllada al centre de la ciu-
tat, al teatre Romea, i és allà
on el 28 juliol hi haurà Ampa-

ro Sánchez, la que va ser
cantant d’Amparanoia. Des-
prés d’haver cantat amb els
nord-americans Calexico o
amb Bebe i Arianna Puello,
entre d’altres. ara mira enre-
re i s’acosta als seus orígens
musicals, quan va dedicar el
primer àlbum, el 1997, a les
cançons d’Antonio Machín.
A l’Off the Record col·labora,
de manera excepcional, amb
la Jazz Machin, una forma-
ció que ret homenatge al
gran músic cubà.
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