
espectacles DIUMENGE
58 19 DE GENER DEL 2014

ofrena, una mica més respectuós i 
sagrat». Segons Khan, «la seva dan-
sa és abstracta, i la meva, narrati-
va». I afegeix: «Fonamentalment, ell 
crea sobre el seu cos. Jo estic més 
acostumat a treballar amb altres», 
explica el coreògraf, que va treba-
llar en la cerimònia dels Jocs Olím-
pics de Londres.
 Sobre el linòleum, els dos ge-
nis executen moviments molt rà-
pids, marcadíssims, similars però 
diferents, amb una precisió brutal. 
«Quan s’estreni, el públic haurà de 
venir dues vegades: una per veure’m 
ballar a mi i una altra a ell», fa broma 
Galván. «Això nostre no és una ba-
ralla, ni una fusió. És una conversa. 
Utilitzem els mateixos passos pe-
rò el cos es mou de forma diferent», 
apunta. I revela que va ser Khan qui 
va proposar treballar a duo. «Jo sóc 
més tímid i no m’hauria atrevit a de-
manar-l’hi».
 «El més bonic de veure’ns ballar 
junts és comprovar que un mateix 
pas es pot executar de forma total-
ment diferent», indica el sevillà. «A 
vegades jo li deixo passos a ell, d’al-
tres és al revés», afegeix. «Intentem 
contaminar-nos l’un a l’altre», diu 
Khan. Encara que queden molts as-
sajos al davant, tots dos semblen sa-
tisfets del camí transcorregut. «És 
apassionant buscar un espai comú», 
coincideixen. El trobaran. H

Atents l’un a l’altre, Israel Galván 
(Sevilla, 1973) i Akram Khan (Lon-
dres, 1974) intenten fixar l’estruc-
tura d’un espectacle conjunt, Toro-
baka, que s’estrenarà a Grenoble el 
7 de juny. El trencador bailaor fla-
menc i l’aclamat coreògraf format 
en kathak –la dansa clàssica índia–, 
amb un estil que beu tant del que 
va aprendre amb Peter Brook com 
de la dansa contemporània, han 
començat a treballar aquest mes 
al Graner (la fàbrica de creació mu-
nicipal ubicada a Sants-Montjuïc), 
una terra fèrtil on germinen molts 
espectacles que després arriben al 
Mercat de les Flors. «Necessitava 
obrir finestres noves», explica Gal-
ván, ficat de ple en la seva prime-
ra col·laboració amb un artista in-
ternacional. Khan ja suma diver-
sos muntatges teixint complicitats 
amb altres cracs, com la ballari-
na clàssica Sylvie Guillem (Sacred 
monsters) i Sidi Larbi (Zero degrees).
 La percussió és la base sobre la 
qual es consolida Torobaka. El rit-
me, que en l’assaig marquen Bobo-
te (fidel escuder de Galván) i el ba-
teria austríac Bernhard Taalis, aju-
da els ballarins a visualitzar la seva 
dansa i a entendre’s. Tots escolten 
atentament el compàs sil·làbic de 
Shiva, una melodia que canta Khan 

i que graven amb el mòbil. El ma-
teix fan amb unes sevillanes corra-
leres que segueixen en un iPad grà-
cies a Youtube. Flamenc i kathak es 
troben a la base del muntatge ca-
muflats amb sons arcaics de diver-
ses cultures. Mentre exploren mú-
siques, Khan i Galván ballen amb la 
seva ment, es miren per estar segurs 
d’entendre el mateix i seguir avan-
çant. Per a dos artistes que han cres-
cut percudint els seus peus contra 
el terra, comunicar-se al compàs del 
cos és el més natural.

Connexió musical

«A diferència dels ballarins de con-
temporània, els de flamenc i kathak 
són músics. El ritme forma part de 
les nostres tradicions. Per això puc 
trobar la meva pròpia manera de ba-
llar flamenc», explica Khan. Els costa 
més entendre’s quan han de parlar, 
tot i que José Agudo, director d’as-
sajos de Khan, és de Granada i exer-
ceix de traductor en una sessió on 
els acompanyen músics de diferents 
cultures: una violinista multiinstru-
mentista, dos percussionistes i dos 
cantants.
 Khan i Galván tenen clar què els 
uneix i què els separa. «Quan jo ba-
llo intento matar el públic, clavar-li 
les dents. Els flamencs ballem enfa-
dats», afirma. «Però el kathak és una 
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33 Palmes sense fronteres 8 El coreògraf i ballarí anglès Akram Khan i Israel Galván, en un assaig aquesta setmana a la fàbrica de creació del Graner.
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«Això nostre no és 
ni una baralla, ni 
una fusió. És una 
conversa», diu el 
‘bailaor’ sevillà

Dos mons, un projecte
Israel Galván i Akram Khan, un iconoclasta del flamenc i un mestre de ‘kathak’, s’uneixen per 
a una obra conjunta H El Graner acull els primers passos de ‘Torobaka’, que s’estrenarà al juny

«Intentem 
contaminar-nos
l’un a l’altre», 
afirma el britànic 
d’origen indi
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A rticle 363. Sempre m’han 
agradat les persones que 
saben fer alguna cosa o pos-

seeixen una virtut que no serveix 
per gaire però que els fa únics.
 Aquesta setmana he conegut 
dues d’aquestes persones... Una 
en el viatge d’anada a Tenerife i 
una altra en el de tornada. Dues 
turbulències immenses van fer 
que la gent trenqués el silenci 
amb la resta del passatge. La gent 
va ficada en el seu món en els viat-
ges, però quan la mort amenaça 
en forma de turbulència brutal, 
necessita comunicar-se amb el 
del costat... Sempre m’ha semblat 
curiós, les ganes de parlar que en-
tren quan la mort ronda.
 I en el viatge d’anada, un ho-
me de nacionalitat anglesa amb 
ulleres de sol grogues va obrir una 
mica el polze i l’índex de la seva 
mà esquerra i em va explicar que 
la distància que separava aquells 
dos dits era la que hi havia entre 
París i Tenerife en qualsevol ma-

pa... I que li servia per prendre me-
sures i saber com era el món. Era 
el seu petit do.
 I en el de tornada, després de la 
turbulència, em vaig ensopegar 
amb... Bé, potser que us ho expli-
qui després del millor de la meva 
setmana...
 Tercer lloc: Fum (TNC). Em va 
encantar la màgia que té l’obra 
de Josep Maria Miró, l’olor que es 
respira i com estan d’immensos 
els quatre intèrprets... Una essèn-
cia amb gran força.
 Segon lloc: Don Jon. Destil·la al-
guna cosa que la fa única i mera-
vellosa... El film té una estranya 
poesia en totes les escenes de sexe. 
Pornografia emocional tendra.
 Primer posició: Rush. Daniel 
Brühl aconsegueix una agressi-
vitat única. Els seus diàlegs so-
bre pèrdues i felicitat estan plens 
d’una veritat dolorosa.
 I en el viatge de tornada, em 
vaig ensopegar amb una noia, 
també anglesa, amb una gorra 
blava que em va explicar que te-
nia al·lèrgia a les flors de paper...  
Tossia cada cop que en tenia una 
a la vora.... I no sé per què, però en 
aquell instant vaig pensar que fa-
ria bona parella amb l’home dels 
dits de la distància entre París i 
Tenerife... No sé per què, però pot-
ser pensar això, forma part també 
de qui sóc... ¡Bon diumenge! H
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