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Quan Daniel Kok va arribar a 
Europa l’any 2010 la crisi 
econòmica era el tema que 
omplia les pàgines dels diaris, 
els programes de televisió i les 
converses de la gent. Venint 
d’un país pròsper i sense 
sobresalts com Singapur, es va 

resposta al nostre problema, i 
d’aquí va sorgir Cheerleader of 
Europe, la peça que ara ens 

entre pompons, confeti i saltets.
“Em preguntava com es pot 

crear comunitat sense 

comunitat europea com a tal, 

cheerleader m’interessava 
sobretot per investigar la relació 
que estableix amb el públic”. I 
per això es va posar el mallot i 
es va carregar de tota l’energia i 
el millor somriure per 
emprendre aquesta nova 
personificació.

canviar de mudes amb certa 
facilitat al llarg de la seva 
carrera. De fet, ell era professor 
d’art a Singapur abans de posar-
se a coreografiar, i explica que 
sense cap noció de ballet –“la 
meva cultura de dansa es va 
gestar amb Paula Abdul”– ni 
formació reglamentada, va 

un tastaolletes”, diu convençut.
Això va ser fins que va trobar 

el pole dance, aquesta dansa de 
bar de carretera americana que 
va guanyant popularitat entre 
cercles cada cop més allunyats 
de l’striptease. De fet, ell mateix 

de les competicions que ara es 
fan a escala internacional. 
“Quan vaig arribar al pole dance, 

set anys és el que més vaig fer, 
fins que l’any passat vaig decidir 
retirar-me del primer pla perquè 
als 40 el cos no és el mateix”.

A partir d’elements pop i de la 

personatge que s’interroga 
sobre el present i, entre 
riallades i cabrioles, ens obliga 
a pensar. “Al mig de l’espectacle 
convido un espectador a escena 

i l’entrevisto. Normalment no 
saben com explicar quina és la 
situació actual, i a mi em passa 
igual. Però estic desil·lusionat 

entenc com és que no van 
decidir sortir d’Europa. Ai... crec 

massa pensadors 
d’esquerres...”.

Cheerleader of Europe és a la 
Hiroshima el diumenge 13.

TRES IDEES

ACTIVISME
“Sense fer activisme, jugo amb tots 
els prejudicis de ser un home gai i 
asiàtic. És com si formés part d’un 

grup desafavorit, que se suposa que 
no parla bé l’anglès, ni entén com 

funciona Occident”.

HUMOR 
“El meu humor barreja ironia i 

sinceritat. Dubto de moltes coses 
i no és fàcil de viure amb això, 
i suposo que també pot ser un 
problema per al públic que ho 

vulgui entendre tot de mi”.

EUROPA 
“Viure a Europa em va fer plantejar 

què és la democràcia, perquè a 
Singapur, un país riquíssim, la 

gent és d’un pensament retrògrad 
inamovible, on les coses passen 

sense que hi puguis fer res”.

Dansa
‘Cheerleader’ al poder
Sembla una broma, però potser ens aniria millor amb Daniel 
Kok fent d’animadora a Europa. Per Bàrbara Raubert
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