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INAUGURACIÓ DE LA TEMPORADA DEL MERCAT DE LES FLORS

nar que els seus mons no estaven 
tan allunyats: «Al capdavall tot el 
que som està lligat a la nostra in-
fantesa. El seu món està fonamen-
tat en la seva infància, igual que el 
meu», va resumir Khan. 
 Destacats cantants com l’espa-
nyol David Azurza i la belga Chris-
tine Leboutte, col·laboradora ha-
bitual de Sidi Larbi Cherkaoui; el 
percussionista austríac Bernhard 
Schimpelsberger i Bobote, fidel 

A vegades els artistes necessiten 
confrontar altres mons per ampli-
ar mires. Això és el que buscaven 
el coreògraf i ballarí Akram Khan, 
especialista en kathak i contempo-
rània, i l’as del flamenc iconoclas-
ta Israel Galván quan fa un any van 
començar a crear Torobaka al Gra-
ner, espai de creació lligat al Mer-
cat de les Flors, que avui inaugura 
la seva temporada amb aquest es-
pectacle. Les entrades per a les tres 
funcions es van esgotar en tres ho-
res, com si es tractés d’un concert 
de Bruce Springsteen.
 «Hem intentat crear un llen-
guatge nou que no és ni kathak 
ni flamenc. Per mi el més flamenc 
de l’espectacle és el que fa Akram, 
que és com un bailaor imaginari», 
va dir ahir Galván que de broma el  
va batejar com «el Nen dels Cas-
cavells». Durant setmanes el sevi-
llà i l’anglès de família banglades-
hiana van compartir inquietuds i 
van fer proves a la recerca d’un ter-
reny comú, un espai de llibertat 
on brotessin les idees. «La inten-
ció era divertir-nos. No volíem fer 
res massa dur», afegeix. L’esceno-
grafia, molt sòbria, està concebu-
da com un lloc de trobada on des-
taca el protagonisme d’una músi-
ca en directe que busseja en sons 
ancestrals de diferents cultures. 
«És com si féssim un concert amb 
sis músics: dos d’ells utilitzen ins-
truments, dos més, nosaltres, el 

cos, i dos més, la veu», afirma Khan. 
El procés ha estat enriquidor per 
als dos ballarins. «El món d’Israel és 
especial», reconeix Khan. «Per en-
trar-hi només has de demanar per-
mís», afegeix. Ell es va dedicar a ob-
servar-lo molt, no només a la sala 
d’assajos, també fora. «Per conèixer 
una persona has de veure com és, 
com es comporta». I sí, van parlar 
molt de dansa però també de mol-
tes altres coses. Tots dos es van ado-

MARTA CERVERA
BARCELONA

Dansa de dos mons
Les sensibilitats d’Akram Khan i Israel Galván convergeixen a ‘Torobaka’, que avui 
arriba al Mercat H «Hem creat un nou estil», asseguren els genis del kathak i el flamenc

33 Dos talents 8 Akram Khan (esquerra) i Israel Galván, en una escena de ‘Torobaka’. 
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«La intenció 
era divertir-nos. 
No volíem fer res 
massa dur», diu 
Akram Khan

palmero de Galván i tot terreny del 
flamenc van col·laborar des del 
començament en la recerca d’un 
univers sonor on fluïssin els diver-
sos sols i duos que Galván i Khan 
dibuixen. «La música crea un ter-
reny neutral com també ho és l’es-
pai on ballem, uns llimbs en què no 
entra el món d’un o de l’altre, sinó 
que se’n crea un de nou», explica 
Galván.
 Es nota que entre ell i Khan hi 
ha bona sintonia i avancen que 
planegenan llançar-se a una altra 
aventura junts. «M’agradaria tor-
nar a col·laborar, ja ho hem parlat. 
Aquesta vegada caldria pensar en 
un tema i treballar amb un director, 
per tancar el cercle. No sé, podria 
ser Aurélien Bory o Dimitris Papa-
ioannou», va destacar Khan. Ell an-
teriorment va fer duos amb prime-

«Akram és el 
més flamenc, 
com un ‘bailaor’ 
imaginari», afirma 
Israel Galván

res espases com Sylvie Guillem a 
Sacred monsters (2006) i Sidi Larbi 
a Zero degrees (2005). Però amb cap 
ha repetit de moment.
 El més difícil serà encaixar 
aquest possible projecte en les se-
ves respectives agendes. La de Gal-
ván preveu una altra actuació a 
Catalunya aquesta tardor per pre-
sentar el seu nou espectacle Fla.
co.men al Festival Temporada Al-
ta (22 de novembre). Khan, pare 
d’una nena d’un any i mig que tin-
drà un germanet al gener, està cen-
trat en la creació d’una versió fami-
liar del seu solo Desh. Per una altra 
part va anunciar que tornarà a tre-
ballar en una nova versió del Ma-
habharata, de Peter Brook. H

El Circo Alegría debuta 
amb acrobàcies sobre gel
3Una pista sintètica acull un xou innovador i ecològic 
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El Circo Alegría estrena avui a 
Barcelona Circo Alegría on Ice, un es-
pectacle singular amb una troupe 
d’acròbates, pallassos i trapezistes 
que han hagut d’aprendre a lliscar 
sobre patins de gel. El que ells fan sí 
que és el més difícil encara. «Tot el 
tema de l’equilibri canvia quan es-
tàs sobre ganivetes», reconeix De-
niss Di Lello, la directora artística. 
«D’entre tots els números, els ae-
ris són els més complicats. Molts 
ens hem tallat les mans amb les ga-
nivetes mentre fèiem els assajos», 
afirma Di Lello mostrant els dits. 

«Tot es complica molt més sobre pa-
tins. És una dificultat afegida que 
hem hagut de superar», afirma la 
responsable dels números de mà-
gia, Vicky Faggione. Ella és una de 
les 40 artistes que oferiran aquest 
singular xou a Barcelona fins al 9 
de novembre. 
 La base blanca de 150 metres 
quadrats sobre la qual treballen no 
requereix la cura i el manteniment 
de les pistes convencionals perquè 
és gel sintètic. Això ha permès dis-
senyar la pista rodona adaptada a 
la coqueta carpa on es desenvolupa 
l’espectacle. «Amb aquest tipus de 
gel, que és ecològic, ja que no neces-

sita cap tipus d’energia, pots lliscar 
com si estiguessis en una pista de 
debò», comenta Di Lello.

AMB MISSATGE / Circo Alegría on Ice tras-
llada el públic a una illa de l’oceà 
Àrtic on descobriran la història 
d’un caçador de foques, Lucas, i una 
de les seves preses que acabarà con-
vertint-se en una aliada fonamental 
per a ell. Les seves peripècies donen 
origen a una sèrie de coreografies, 
alguna d’inspirada en el film Frozen, 
amb música en directe. En la trama 
també s’hi integren una vintena de 
números circenses com el de la roda 
de la mort i el gronxador rus, entre 
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altres. L’espectacle compta amb el 
suport de Greenpeace. L’organitza-
ció ecologista que ha firmat un 
acord de col·laboració amb el Circo 
Alegría per fer arribar la seva cam-
panya Salvem l’Àrtic. Durant l’espec-
tacle es projecta un breu vídeo de 

l’organització ecologista per cons-
cienciar el públic. «No havíem fet 
mai una cosa així, però és una bona 
manera de fer arribar el nostre mis-
satge als nens», assenyala Virginia 
Rabal, delegada a Catalunya de Gre-
enpeace España. H

33 Dos patinadors en una escena del ‘Circo Alegría on Ice’. 
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