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El Sidi Larbi més polític 
CRÒNICA ‘Fractus V’, al Mercat, manté el segell del ballarí

JOSÉ CARLOS SORRIBES 
BARCELONA

Hi ha creadors de qui és necessari 
seguir amb atenció cadascun dels 
seus moviments pel fet d’estar ava-
lats per una trajectòria talentosa i 
de mirada oberta al nostre (convuls) 
temps. El coreògraf i ballarí Sidi Lar-
bi Cherkaoui ha deixat constants 
empremtes de la seva pertinença a 
aquest grup d’artistes. Ho torna a de-
mostrar amb Fractus V, el treball més 
polític de la seva carrera. I és que està 
inspirat en textos de Noam Chomsky 
sobre la propaganda política i la ma-

nipulació, davant dels quals posa la 
llibertat de pensament com a inne-
gociable contrapès.
 Flamenc d’origen marroquí, Si-
di Larbi presenta, al costat de qua-
tre ballarins més (de procedències i 
escoles diverses i vestits tots amb ca-
misa i texans), un exercici de discurs 
inequívoc amb una dansa que agafa 
tot el seu vol i dinamisme a la sego-
na part. Discurs i molt relat aques-
ta vegada, i no només pels textos de 
Chomsky recollits en una pantalla, 
sinó també per les paraules del ma-
teix artista.

 Fractus V arrenca amb certa fredor 
i tràfec escenogràfic, a partir del mo-
viment de grans panells triangulars 
per part dels protagonistes. Aques-
ta morositat deixa pas a un crescendo 
acompanyat dels sons atmosfèrics, 
d’inspiració oriental i africana, de 
quatre músics en directe. Sempre 
exerceix de marc adequat per al mo-
viment.

IMPACTANT TIROTEIG / Sidi Larbi flirteja 
amb l’obvietat al retratar l’arbitrari-
etat de la violència. Ho fa, això sí, en 
un impactant i llarg tiroteig, que ha 

adquirit una connotació especial 
després dels atemptats de París. Es 
van produir només algunes setma-
nes després de l’estrena del muntat-
ge. Aquesta escena representa el tret 
de sortida dels millors moments de 
Fractus V, amb dos solos virtuosos 
dels francesos Dimitri Jourde i Fabi-
an Thomé Duten, aquest últim un 
flamenc format a Espanya i amb cos 
i elasticitat de jonc. Amb ell taloneja 
Larbi en un detall més d’aquesta in-
quietud que el porta a unir ponts 
amb totes les escoles de la dansa.
 La resposta del públic del Mercat 
de les Flors el dia de l’estrena va rati-
ficar que el coreògraf ha tornat a ofi-
ciar de guru de la dansa amb el seu 
ball impregnat d’espiritualitat. Per-
què Fractus V té un evident contin-
gut polític, però també el segell de 
ritual sagrat que acostuma a acom-
panyar les propostes d’aquest Messi 
de la dansa. H

Article 467. Tots aquells que el 
dia 1 gener van decidir que fa-
rien un canvi d’hàbit a la seva 
vida, ja fos gran o petit, hauri-
en de resistir-se a tirar la tovallo-
la i aguantar quatre dies més. I 
és que hi ha nombrosos estudis 
que diuen que per canviar un hà-
bit es necessiten 21 dies, perquè 
el cervell ho accepti. Avui és 17 
de gener, així que falten quatre 
dies per al 21, o sigui que, encara 
que us sembli impossible, el can-
vi és possible.
 Fins i tot quan algú se sotmet 
a una operació de nas o li han de 
tallar una cama, els estudis mar-
quen el mateix: es necessiten 21 
dies perquè la persona accepti 
aquest canvi físic al cos.
 Però si el 21 de gener encara 
penseu que aquest canvi d’hàbit 
no és per a vosaltres, heu de sa-
ber que… Bé, més val que us ho 
expliqui després del millor de la 
meva setmana.
 Tercer lloc. Ver es un todo, de 
Henry Cartier-Bresson (Gustavo 
Gili). Un recopilatori brutal de 

les millors entrevistes d’aquest 
increïble fotògraf, de qui la mà-
xima era sempre «comprendre a 
través dels ulls».
 Segon lloc. Danny Collins. Al 
Pacino ha tornat amb tot el seu 
arsenal. Entusiasma quan actua 
i sorprèn quan canta. El duo que 
forma amb Christopher Plum-
mer és sensacional.
 Primera posició. Mitsuko Uc-
hida. La pianista japonesa i la 
Mahler Chamber Orchestra van 
aconseguir una fusió extraor-
dinària. Cada nota d’aquell pi-
ano es va sublimar amb aquella 
orquestra autònoma i plena de 
personalitat pròpia.
 I si el 21 de gener voleu tirar 
la tovallola, heu de saber que fa 
poc van fer un estudi a la Univer-
sitat de Londres en què van de-
manar a la gent que modifiqués 
un petit hàbit, com menjar més 
fruita cada dia o córrer 15 mi-
nuts diaris. Els participants van 
trigar entre 21 i 254 dies a accep-
tar aquest canvi. La mitjana van 
ser 66 dies perquè el cervell as-
similés aquella nova destresa i 
canviés el mapa cerebral.
 Així que, sigui el que sigui el 
que vulgueu incorporar, respi-
reu, tingueu molta paciència i 
espereu fins al 21 de gener o fins 
a principis de març. ¡Bon diu-
menge!  H

No tireu  
la tovallola

ALBERT

Espinosa

Molts estudis diuen 
que adaptar-se  
a un nou hàbit 
requereix 21 dies

deesi

     De Munic a la selva
3 ‘El dia que vaig aprendre a volar’ és un drama sobre migració i identitat

ERNEST ALÓS
BARCELONA

q
ue el títol de l’última 
novel·la de l’escriptora i 
guionista de documen-
tals i telefilms policíacs 

Stefanie Kremser (Düsseldorf, 1967), 
El dia que vaig aprendre a volar, faci re-
ferència a la defenestració d’un na-
dó des de l’habitació de la materni-
tat i a l’afortunada recepció d’un 
fullback anglès que passejava el seu 
gos, explicada des de la veu encanta-
dora de la mateixa nounada volado-
ra, ja defineix el to del llibre. Tragè-
dia però alegria, drama però ironia 
en la història de la Luisa, filla d’una 
afrobrasilera d’arrels alemanyes 
que creix en un pis d’estudiants, 
descobreix bruscament el seu pas-
sat i acaba viatjant al Brasil amb el 
seu pare per buscar la seva mare, 
Aza.
 A part de la peripècia de la Luisa i 
els personatges que la crien mentre 
entren i surten del pis d’estudiants 
de Munic, El dia que vaig aprendre a 
volar, publicat el 2014 en la seva ver-
sió original en alemany, és, explica 
Kremser, «un llibre sobre migració, 
immigració, emigració i reemigra-
ció, gent que canvia de país i conti-
nent no una, sinó diverses vegades 
al llarg de 100 anys».

 Una història que encaixa amb la 
biografia de l’autora: pare bolivià, 
mare alemanya, va créixer al Brasil 
i viu a Barcelona des de fa 14 anys 
amb parèntesi a Munic i Nova York. 
En la seva família, explica, «cadascú 
tenia un idioma i un país». «És molt 

lA tERCERA NovEl·lA dE stEfANIE kREmsER

difícil per a mi –afegeix– determi-
nar si pertanyo a un poble o a una 
cultura determinada. Des de petita 
he sigut una barreja».
 Els orígens d’Aza se situen «en un 
poble bavarès del Brasil i en un po-
ble bavarès de Baviera». Una loca-

lització basada en fets reals. L’emi-
gració de pagesos alemanys a fer les 
amèriques a mitjans del segle XIX i 
les seves diferents formes d’adapta-
ció a aquest nou món: «Uns es bar-
regen amb el poble d’acollida i d’al-
tres s’aïllen, i això produeix experi-
ències realment diferents». La gent 
que segueix lligada al concepte ale-
many de «la sang i la terra» i la que 
«va trencar aquella bombolla en què 
vivia». I el contrast d’aquestes expe-
riències amb el país d’origen, «Ale-
manya, que té molts immigrants pe-
rò que no sap que és un país d’emi-
grants, i ho és».

DOS POBLES PARAL·LELS / Aquesta dis-
juntiva no es pot analitzar enlloc 
millor que en un parell de pobles de 
la selva peruana que Kremser va vi-
sitar. L’emigració d’una expedició 
d’alemanys evangèlics i tirolesos ca-
tòlics va portar a la fundació de dos 
pobles veïns, Prússia i Pozuzo. Un, al 
cap d’un segle i mig, quadrat i impol-
lut; l’altre, un caos mestís i acolorit. 
Queda bastant clar per quin dels dos 
s’inclina Kremser...
 «També parlo de família, de mo-
dels de família i de trencar amb 
aquests models més tradicionals», 
afegeix l’escriptora bavaresa-bolivi-
ana-brasilera-catalana. H

33 La novel·lista Stefanie Kremser, dimecres passat a Barcelona.
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