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S'estrena Sóc Txitràngada, dansa amb la poesia de
Tagore en català

Títol: Europa Espanya Català

El proper dijous, 28 de gener, a les 20.30h, a la Sala Hiroshima, s'estrena la peça de dansa kathak
Sóc Txitràngada. L'espectacle, basat en l'obra de Rabindranath Tagore, aborda els arquetips de
masculinitat i feminitat a partir del conte de la princesa guerrera Txitràngada, tota una expressió
lírica de l'amor, la il·lusió i la conquesta. Un dels missatges més contundents de la literatura índia i
un al·legat en favor de la diversitat d'identitats sexuals i la igualtat de gènere. Cants clàssics
hindús de Tagore dialoguen amb la llengua catalana llançant la idea que "som el que volem ser"
més enllà de rols imposats socialment.

Sóc Txitràngada explica la història d'una princesa guerrera educada com un príncep per a
governar la regió del Manipur. Tagore, basant-se en la poesia èpica índia del Mahabharata,
articula un missatge contra la discriminació de gènere amb un relat que parla de la dualitat, de la
confluència entre allò masculí i allò femení.

Aquesta és la primera vegada que una obra completa de Tagore es tradueix del bengalí al català.

La dansa kathak articula un espectacle protagonitzat per l'equip multicultural de ballarins i
ballarines del Barcelona Kathak Project que es recolzen en la poesia i la música, composada
també per Tagore l'any 1936. Rars i antics instruments indis com el sarangi es barregen amb els
sons de la tablá, el dumroo, el khol i els ghungroos que porten les ballarines als seus turmells.

La dansa kathak -del sànscrit, persona que explica les històries-, és un dels nou estils de la dansa
clàssica de l'Índia, provinent del nord del país i originada aproximadament al segle XVI. Aquesta
dansa narrativa ha estat influenciada per la cultura persa, musulmana, hindú, sufí i mongol. Sovint
s'ha plantejat l'origen hindú del ball flamenc i la seva sorprenent similitud amb el kathak.

L'EQUIP

Shreya Nag és codirectora i ballarina de Barcelona Kathak Project, projecte format per un equip
artístic multicultural de joves artistes indis amb un grup de ballarines kathak angleses, franceses i
catalanes. Nag presideix, a més, l'Associació Cultural Núpura que acull la companyia de dansa i
que aspira a ser una plataforma d'intercanvi cultural entre Espanya i Àsia del Sud.

Agustín Paniker -editor i escriptor indianista, fill del filòsof Salvador Pániker i director d'Editorial
Kairós- és el responsable de l'adaptació del bengalí al català del text original de Tagore.

Fasih ur Rehman, ballarí paquistanès, Premi Nacional de Dansa a Pakistan i defensor de la
pervivència de la dansa Kathak al seu país, ibntervé com a codirector del projecte artístic
Barcelona Kathak Project.

Mangesh Dhakde, compositor indi i director musical a Bollywood, ens mostra a la seva adaptació
musical la combinació subtil de les arrels més profundes i tradicionals de l'Índia amb arranjaments
contemporanis.

La Sala Hiroshima (c. Vilà i Vilà, 67) acollirà les funcions del 28 al 31 de gener: de dijous a
dissabte a les 20:30h i el diumenge a les 19h.


