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Ho diu Israel Galván: ell es-
tava preparat per participar
en una baralla de galls, un en-
frontament entre la serp i la
mostela. I finalment, ara té la
sensació que tant ell com el
seu company de dansa s’han
convertit en unamena de
monjos, “homes sants en el
retirat monestir de la dansa”.
Ho diu AkramKhan: el que
ell i Israel estan fent s’assem-
bla molt a “un viatge de des-
coberta i anarquia”. I és que,
com ve a dir també el gran
Khan, sovint resulta necessà-
ria una bona dosi d’anarquia,
per recordar a la tradició que
cal actualitzar-se. I aquí és
on apareix el tret comú que
emparenta aquests dos grans
gegants de la dansa. Tots dos
han construït les seves respec-
tives trajectòries creatives tot
partint de la tradició coreo-
gràfica de què han begut des
del moment que van néixer: el
flamenc en el cas de Galván i el
kathak en el cas de Khan. Però

alhora tots dos s’han dedicat
a reinventar aquests referents
tradicionals. Galván, decons-
truint els codis del flamenc
sense deixar per això de ser-
hi fidel i buscant en el duen-
de aquell component cubista
que ja va intuir el llegendari
Vicente Escudero a qui ell ma-
teix va dedicar unmemorable
espectacle (La curva). Khan,
fent confluir el kathak amb la
dansa contemporània i mos-
trant-nos els seus diferents
rostres al llarg d’una trajectò-
ria tan fascinantment eclèctica
que hi caben des de col·labora-
cions amb un ídol pop (Kylie
Minogue), una actriu exqui-
sida (Juliette Binoche) o una
gran ballarina clàssica amb
ganes de trencar motlles (Syl-
vie Guillem) fins a la direcció
coreogràfica de la cerimònia
inaugural d’uns jocs olímpics,
els de Londres 2012.

Ens inventem un gènere nou?
Fixem-nos ara en el títol de
l’espectacle que aquests dos
monstres ens vénen a presen-

tar; un títol que parteix alhora
d’un poema fonètic de Tris-
tan Tzara (Toto-Vaca) inspi-
rat en la cultura maori. Quin
és l’animal sagrat associat a la
cultura flamenca? El toro, es-
clar. I quin és l’animal sagrat
associat a la cultura índia? La
vaca, naturalment. Si els ajun-
tem tots dos, ens surt un Toro-
baka que, en qualsevol cas, vol
defugir l’experiència d’experi-
ments coreogràfics anteriors
que, tal com ho veu Khan, bà-
sicament el que fan és “il·lus-
trar la relació existent entre
dues tradicions”. El que Khan
–que feia molt de temps que
tenia ganes de viure una ex-
periència flamenca a l’escena-
ri– buscava era quelcom que,
seguint el que us deia abans,
permetés trencar la tradició
des de dins d’ella mateixa. I el
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Que les novetats no ens facin perdre
de vista la gran quantitat d’esti-
mulants muntatges de la darrera
temporada que encara tenim la
possibilitat de recuperar! Tenim la
fantàstica Carme Elias donant lliçons
demoda i de classe a ‘Al galop’ (fins
al 5/10; Teatre Akadèmia). I Pep
Jové, navegant per les aigües de
‘Novecento’ (fins al 5/10; La Seca
Espai Brossa). Fins al crucial 9/11,
el Jove Teatre Regina continuarà
posant música a ‘1714. Crònica d’un
setge’. I fins al 19/10, la Biblioteca
de Catalunya continuarà albergant
els ambiciosos ‘Cels’ de Mouawad i
La Perla 29. També fins al 19/10 ens
espera al Círcol Maldà l’estranger
de ‘La nit just abans dels boscos’
per fer-nos viure una experiència
molt itinerant. I no oblideu que
l’estupenda obra de Llàtzer Garcia
‘La pols’ (una de les joies del passat
curs escènic) s’instal·la de nou a la
FlyHard del 9 al 31/10.

Khan i Galván protagonitzen un intens cara a cara entre el kathak i el flamenc. FOTO: JEAN LOUIS FERNANDEZ
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Si sou fans de ‘Doctor Who’, David
Tennan (ara mateix, protagonista
també de l’estupenda sèrie ‘Broad-
church’) no necessita presentació.
Però el que potser no sabeu és que
Tennant és també un extraordinari
actor teatral que ha protagonitzat
un grapat d’espectacles de la Royal
Shakespeare Company. El més
recent, un aclamat muntatge de
‘Richard II’ que li ha proporcionat
crítiques entusiastes. I de què ara
podreu gaudir en versió original
subtitulada gràcies a un enregistra-
ment fet a l’imponent teatre de la
RSC ubicat a Stratford-upon-Avon,
la localitat natal del gran Willy. Una
ocasió excepcional per conèixer la
primera obra de la tetralogia que
Shakespeare va dedicar a Richard i
els seus successors, entre els quals
hi ha l’‘Enric V’ que ara regna al
Teatre Lliure. 7/10. YELMO CINES
ICARIA. SALVADOR ESPRIU, 61.
TEL.: 902 220 922. PREU: 12,60€.
HORARI: 20H.

Pep Jové a ‘Novecento’.
dia que va veure ballar Galván
va entendre que havia trobat
el còmplice perfecte per anar
més enllà de la simple fusió i
posar-se a inventar entre tots
dos unamena de nou llenguat-
ge coreogràfic. Com comenta
l’artista Pedro G. Romero en la
seva presentació de l’especta-
cle, no es tracta pas de capme-
na d’intercanvi ètnic ni de cap
exercici de dansa global. Això
no té res a veure amb un exer-
cici demimetisme.

Un verí curatiu
Això és el que el kathak ha es-
devingut per a Galván al llarg
del llarg procés (segons les se-
ves pròpies paraules, milers
d’hores en una sala d’assajos a
París) que ha precedit l’estrena
d’aquesta proposta.
Ara mateix, Galván està ben
enganxat al kathak. I quan
es refereix a AkramKhan no
dubta a anomenar-lomestre
una vegada i una altra, perquè
ha reconegut en ell un tarannà
creatiu molt semblant al que
teniaMarioMaya, el seu pri-
mer granmestre de flamenc
(això, deixant de banda la seva
mare, que ja li donava bones
lliçons flamenques quan enca-
ra el portava a la panxamentre
ballava pels tablaos de Sevilla).
Però la devoció és mútua.
Per a Khan, Israel es presen-

ta com una cosamolt semblant
a un “sublim narrador de rit-
mes” que en lloc de remetre
al passat s’adreça sempre cap
al futur, i que li ha fet obrir els
ulls a tot el que significa el fla-
menc i totes les possibilitats
que conté dins seu. Com diu
Khan, la manera comGalván
ha deconstruït el flamenc per
tornar-lo a crear genera noves
històries. I les històries ens
ajuden a tots des de sempre a
donar unamica de sentit
al nostre món.


