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Musulmans 
“Tota una 
comunitat 
s’està 
convertint en 
l’ovella negra  
i és perillós”

Ambició 
“Em sento 
responsable  
i vull servir a 
un propòsit:  
la inclusió, 
l’entesa...”

“Els atacs de París van canviar  
la manera com el públic veia l’obra”

me jo mateix. I vaig adonar-me que 
podia navegar per diferents llocs i 
alhora, amb el temps, contribuir a 
canviar aquests llocs.  

Què li han aportat els seus orígens 
(pare marroquí i mare flamenca)?   
M’han ajudat a adonar-me de certes 
connexions amb l’estigmatització, 
la simplificació i la generalizació. Jo 
crec que cadascú té una relació per-
sonal amb les coses. Una agressió 
no prové d’una religió o una cultura, 
sinó d’unes persones concretes. Pe-
rò ara s’ha estès el virus del mobbing 
d’un col·lectiu contra un altre, en les 
dues direccions. La gent no hauria 
de tolerar la diferència, sinó cele-
brar-la. Un sistema sempre tindrà 
víctimes, però com menys en tingui 
i més cura en tingui, millor és. I crec 
que a Europa ara n’hi ha massa. To-
ta una comunitat s’està convertint 
en l’ovella negra i és molt perillós. 
Les nostres respostes haurien de ser 
més intel·ligents, estructurades i 
atentes a les necessitats de la gent. 

¿Creu que la dansa, l’art, pot can-
viar això d’alguna manera? 
Que el meu nom, molt àrab, figuri 
com a director del Ballet Reial de 
Flandes crec que és important. La 
dansa pot contribuir als canvis per-
què té la visibilitat que no tenen 
metges, policies o advocats àrabs; 
només es parla dels àrabs que dispa-
ren. Si fos diferent, la gent s’adona-
ria que això no és un xoc de cultures, 
és la conseqüència de problemes so-

cials. Tots podem ser empesos cap a 
un racó que ens converteixi en radi-
cals. Quan algú s’immola està pen-
sant en blanc i negre, perquè és més 
fàcil fer-ho. Crec que és important 
inspirar-nos els uns als altres a pen-
sar en més colors. Es tracta de tro-
bar espais per a tothom en comptes 
de demonitzar tota una comunitat. 

Va tenir un amic que va viure els 
atemptats de París a dos metres 
dels terroristes. ¿Aquesta experi-
ència va canviar l’obra?  
Els atacs van canviar la manera com 
la gent veia l’obra; de cop, certes es-
cenes van tenir més significat, cau-
saven més dolor al públic. Però és 
un dolor que hem de sentir per po-
der veure el costat fosc del món. No 
hi ha manera de canviar la naturale-
sa humana, i crec que la violència en 
forma part, però es tracta de situar-
la en el seu context, trobar maneres 
d’invalidar-la. No crec en la respos-
ta policial: més armes no duran 
menys violència. Necessitem alter-
natives: lluitar contra les armes 
amb aigua no amb foc. 

L’obra parla de la llibertat d’ex-
pressió i pensament. Se sent lliure? 
No ho sé, si sóc lliure. En realitat em 
sento responsable i crec que puc i 
vull servir a un propòsit, que és la in-
clusió, l’entesa, saber compartir, 
trobar una existència més pacífica, 
buscar noves respostes. Si volgués 
ser lliure no hauria acceptat dirigir 
el Ballet de Flandes.e

ARTS ESCÈNIQUES

El coreògraf belga Sidi Larbi Cher-
kaoui torna al Mercat de les Flors 
(del 14 al 17 de gener), i hi torna amb 
un nou espectacle en qual ell balla 
(el vuitè de la seva carrera en què 
puja a l’escenari) al costat de quatre 
intèrprets que, com és habitual en la 
seva trajectòria, eixamplen els ho-
ritzons de la seva dansa contempo-
rània. A Fractus V comparteix esce-
na amb un ballarí que ve del circ, un 
altre del lindy hop, un tercer que es 
va formar en breakdance i un quart 
que va començar amb el flamenc. 
Cherkaoui aquesta vegada s’inspira 
en els textos del filòsof i lingüista 
Noam Chomsky sobre la dificultat 
d’interpretar la realitat, la incapaci-
tat de gestionar l’allau d’informació, 
sovint manipulada, i els límits de la 
llibertat d’expressió. 

Cherkaoui (1976) és un dels core-
ògrafs més sol·licitats d’Europa, ar-
tista associat al Sadler’s Wells de 
Londres i, des del setembre, director 
del Ballet Reial de Flandes. Però 
també és un habitual de Barcelona 
–fins i tot comença a entendre el ca-
talà–: ha gestat diversos espectacles 
a El Graner i ha presentat amb èxit 
muntatges que ha coreografiat, com 
Babel, Puz/zle i 4D, i obres que tam-
bé ha ballat com Zero degrees (amb 
Akram Khan), Dunas (amb la baila-
ora María Pagés), Play (amb l’índia 
Shantala Shivalingappa) i Sutra 
(amb monjos Shaolin).  

¿Treballar amb quatre ballarins i 
tres músics d’orígens i tradicions 
diferents és una manera de créixer 
artísticament però alhora és un 
missatge polític? 
Gaudeixo amb el repte de fer una 
cosa que la gent creu impossible. És 
molt cansat haver de consensuar i 
d’adaptar-se als altres, però és la 
meva naturalesa. M’agrada sortir i 
conèixer altres cultures, i crec que 
algú que ha viatjat sap millor que hi 
ha maneres diferents de mirar les 
coses. Si no, perds la perspectiva i 
em temo que pots ser més fàcilment 
manipulat per polítics o per gent 
que no et vulgui el bé. Has de vigi-
lar la mà que t’alimenta. 

Que l’hagi inspirat Chomsky, ¿vol 
dir que ha passat d’obres amb una 
reflexió més íntima sobre la iden-
titat a una de més política?  
Sempre he pensat que la meva obra 
era política, perquè sempre m’han 
preguntat sobre els meus orígens. 
Era un noi blanc i gai en una socie-
tat musulmana i amb una mare cris-
tiana, amb una educació estricta i 
restrictiva, així que vaig haver de 
buscar altres comunitats per sentir-
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El circ d’Imaga inclou la tècnica 
de la suspensió capil·lar. HIROSHIMA

El teatre i la dansa 
sense etiquetes 

consoliden la  
Sala Hiroshima 

La Sala Hiroshima del Poble-sec 
s’encamina cap a la celebració del 
seu primer aniversari, l’abril que ve, 
amb una programació trimestral 
que aprofundeix en l’accent alter-
natiu de l’espai. Les companyies 
amb més trajectòria que hi passaran 
seran Loscorderos.sc, que presenta-
ran l’estrena a Barcelona del con-
cert escenificat La banda de la fi del 
món; Roger Bernat, amb l’artefacte 
polític i participatiu Numax-Fagor-
Plus, i el teatre d’Atresbandes, que 
recuperen Locus Amoenus. Precisa-
ment aquesta última companyia se-
rà una de les primeres que faran una 
residència artística a la sala, junta-
ment amb la coreògrafa Raquel 
Gualtero (que presentarà Brut) i el 
videocreador noruec Gisle Martens 
Meyer. Els noms internacionals, 
que esquitxen la programació –com 
el singapurès Daniel Kok i la seva 
provocadors proposta Cheerleader 
for Europe o el canadenc Manuel 
Roque, que ja hi ha actuat aquest 
mes– formen part de l’aposta pels 
artistes emergents i que estan fora 
dels circuits comercials.  

La meitat de la programació es 
podria considerar dansa pura, mal-
grat que Hiroshima detesti les eti-
quetes. Es podran veure tres peces 
breus d’Antonella Sampieri, Laly 
Ayguadé i Physical Momentum 
Project, a més dels artistes del pro-
jecte Re Mou Te, que actualitza pe-
ces del patrimoni coreogràfic cata-
là. Però també hi haurà circ (a FS2 
s’utilitza la impressionant tècnica 
de la suspensió capil·lar), teatre fí-
sic (Chroma Teatre) i altres propos-
tes sota el títol Fora de Context.  

El director de la sala, Gastón Co-
re, afirmava ahir que la resposta del 
públic és “fantàstica”, tant local 
com en sectors especialitzats inter-
nacionals, però que la sostenibilitat 
de la sala és difícil i que estan “bus-
cant amb l’administració fórmules 
per fer-la sostenible sense compro-
metre la línia de programació”.e
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