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“Frida és un homenatge a la 
dona que fou Frida Kalho, una 
personalitat lluitadora i amb una 
fortalesa increïble malgrat les 
seves limitacions f siques i  
resumeix Amèlia Boluda l’obra 
que va coreogra ar pel Ballet 
Contemporani de Barcelona 
(BCB) fa 21 anys, i que aquest 
Grec podem retrobar o 
descobrir, segons l’edat.

Efectivament, el pas del 
temps es cola en aquest 
espectacle que ens parla de 
lluites intemporals per superar 
dificultats, defensar els dèbils i 
alliberar se de cadenes. ns 
principis que defineixen Kalho, 
com defineixen Boluda i també 
el moment en què fou creat el 
BCB, l’any 1 , “quan vam 
convertir la companyia en un 
col·lectiu democràtic i 
autogestionat, íntimament lligat 
al moment polític”. 
Malauradament, moltes coses 
ens acosten a aquell moment, la 
revisi  de Frida no és tan 

atzarosa com podria semblar, 
encara que forma part d’un llarg 
procés per arxivar i classificar el 
repertori del BCB. “ urant tres 
anys es va convertir en la meva 
obsessi confessa  perquè el 
llegat ens explica d’on venim”.

Aquesta obsessió per 
traspassar el seu temps i lligar 

generacions passades i futures, 
ha convertit la core grafa i 
ballarina Amèlia Boluda en una 
artista pedagoga, segons les 
seves pr pies paraules. “El 
sostre artístic ve definit per 
l’economia i la política, per aix  
no es correspon amb l’esforç 

que vam fer tots els que 
desenvolupàrem la dansa 
contemporània al nostre país. 
No ens falten creadors, ens 
falten polítiques culturals 
constants i clares, que no 
canviïn cada quatre anys. I cal 
que l’art estigui més present en 
l’ensenyament obligatori”.

En aquest sentit és important 
el conveni amb dues institucions 
pedag giques per a la recreació 
de Frida: l’Institut Escola Artístic 
Oriol Martorell, d’on provenen 
els ballarins més joves, i el Taller 
de Músics. Cinc músics, saxo, 
trompeta, trombó, percussió i 
una cantant, dialoguen en 
directe amb la banda sonora de 
Xavier Maristany escrita 
especialment per al BCB, “amb 
aquells midis que es feien als 90 
i que avui sonen tan estranys... i 
el bolero escrit a partir dels 
diaris de Frida Kalho!”.

Frida serà al Mercat de les 
Flors de dv. 25 a dg. 27.
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MÉS BCB

REVISIÓ
“Veient com la democràcia i les 
llibertats no són tan sòlides com 
pensàvem, revisitar ‘Frida’ –amb 
tot el que simbolitza, a més del 

que va significar el BCB– és molt 
pertinent”.

TRES ENERGIES
“És un experiment intergeneracional, 

que suma tres energies molt 
diferents: tres ballarins de la versió 

original, quatre de la generació 
que avui té 30 anys i dos joves 

exalumnes meus”.

DISCAPACITATS
“La disfuncionalitat ens ofereix 

llenguatges no verbals paral·lels al de 
la dansa. I sento que tinc l’obligació 
moral de treballar per a la integració 

perquè tots som discapacitats en 
algun aspecte”.

El sostre artístic 
ve de it er 
l’economia i la 
política... No ens 
falten creadors

Frida Kalho, avui i sempre
El repertori del BCB torna a la ciutat per demostrar la 
vigència de l’obra de l’artista mexicana. Per Bàrbara Raubert


