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Pot semblar una mica estrany
començar a parlar d’un espec-
tacle de flamenc (abocat a ser,
sens dubte, un dels esdeveni-
ments coreogràfics impres-
cindibles de la temporada) tot
parlant de les teories psico-
analítiques del tan fascinant
com polèmic mestre Jacques
Lacan. Però de ben segur que
la cosa no té res d’estranya, si
tenim en compte que el cre-
ador d’aquest espectacle no
és altre que el magnífic Isra-
el Galván, probablement el
bailaor que més a fons i d’una
manera més radical ha reno-
vat el flamenc contemporani,
sense deixar mai per això de
mostrar-se quasi antropolò-
gicament fidel a les veritables
arrels del flamenc. Als espec-
tacles de Galván no s’hi pot
anar buscant ni fusió adre-
çada a les masses ni purisme
immobilista. Galván rein-
venta amb geni i audàcia (de
vegades, presentant-lo des
d’un punt de vista minimalis-
ta; de vegades, creant formes
del tot cubistes; sempre, es-
tablint un diàleg amb altres
formes d’expressió artística)
cada gest dels pals flamencs
clàssics. Però el resultat final
sempre té alhora quelcom de
tel·lúrica connexió amb l’es-

sència del flamenc. I sovint,
té també quelcom de brutal
cara a cara amb la mort: no-
més cal recordar la memora-
ble coreografia que es marca-
va dins d’un taüt a El final de
este estado de cosas. Galván,
per cert, és tot un ídol a Fran-
ça, venerat per una intel·lec-
tualitat parisenca ben acostu-
mada a llegir aquells escrits
lacanians en què el pensador
definia el molt complex con-
cepte d’allò que va anomenar
le réel –exactament igual que
el títol de l’espectacle de Gal-
ván–, i que no té res a veure
amb allò altre que anomenem
la realitat. Per a Lacan, allò
que és real és allò que s’apro-
pa a l’abisme absolut, que no
pot ser ni simbolitzat ni ima-
ginat, que no admet cap mena
de representació, que resulta
insuportable. I en aquest sen-
tit, no és estrany que moltes
vegades s’hagi dit que mai la
humanitat s’ha situat tan a
prop del pitjor que s’amaga
dins aquest forat negre com
quan s’ha lliurat de forma
desfermada al genoci-
di i l’holocaust.

Leni
Riefenstahl
mata el llop
Ho sabíeu,
vosaltres,

que el clàssic més clàssic del
teatre català, la incombustible
Terra baixa, d’Àngel Guimerà,
en què el Manelic dóna mort a
l’amo/llop, va servir d’inspi-
ració a la més gran directora
cinematogràfica amb què va
comptar el Tercer Reich per
filmar una de les seves cèle-
bres pel·lícules? Parlem, es-
clar, de Leni Riefenstahl, geni
inqüestionable d’ideologia del
tot qüestionable i, segons ru-
mors desmentits fermament
per la interessada, amant oca-
sional del Führer en persona.
Però, i abans que algú comen-
ci a trobar les connexions en-
tre catalanitat i nazisme que
tan de moda estan en deter-
minats cercles, pensem ara
en aquelles folklòriques més
ibèriques que el millor per-
nil que feien perdre el cap als
més alts jerarques nazis: tam-
bé Imperio Argentina va ha-
ver de desmentir molts cops

haver tingut cap mena d’afer
amorós amb Goebbels o
Hitler; i recordeu que en
aquells rumors es basa
precisament la popular pel·lí-
cula La niña de tus ojos.

Arguments sense argument
Tots aquests referents que-
den d’alguna manera re-
flectits en un espectacle de
què Galván diu que es tracta
d’una obra sense argument,
encara que amagui dins seu
com si fos una ceba molts ar-
guments amb diferents ni-
vells de significació. Un es-
pectacle que, i partint del
desig de crear una coreogra-
fia al voltant de l’holocaust
patit pel poble gitano, també
vol deixar a la vista les bru-
tals paradoxes que conviuen
en el genocidi. Com és pos-
sible, posem per cas, que els
mateixos capitostos nazis que
veneraven les reines del folk-
lore flamenc es dediquessin
alhora a aniquilar l’ètnia
que havia donat origen a
la cultura flamenca? De fet,
això és precisament el que
pretén Galván: que aquestes
escenes coreogràfiques que
ens porten fins als camps de
concentració i fins al real
més espantós, en lloc d’expli-
car res, ens serveixin per
fer-nos noves preguntes.
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El duende s’enfronta
a l’espant d’allò real
EL GRAN ISRAEL GALVÁN ENS CONDUEIX CAP AL CAMP DE

CONCENTRACIÓ, MENTRE BALLA ENTRE GITANOS I NAZIS
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TRENCADOR DE LA
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ESTRENA AL MERCAT

L’ESPECTACLE AMB QUÈ

VA TRIOMFAR AL TEATRE

DE LA VILLE DE PARÍS
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