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Galván reapareix 
amb ‘Fla.Co.Men’
3 El ‘bailaor’ és artista i cervell del Ciutat Flamenco

MARTA CERVERA 
BARCELONA

L’
iconoclasta ballarí i co-
reògraf Israel Galván tor-
na a escena després 
d’una lesió. Fla.Co.Men, 

espectacle estrenat al Temporada Al-
ta el 2014, és un dels plats forts del 
Ciutat Flamenco, mostra impulsada 
pel Taller de Músics que recala, en-
tre avui i diumenge, al Mercat de les 
Flors. El bailaor comptarà amb un 
convidat especial cada dia. El Güito i 
la seva famosa Soleá, considerada 
una obra mestra, tancarà l’especta-
cle demà. I dissabte, Cesc Gelabert, 
veterà de la dansa contemporània, 
farà la seva pròpia versió d’aquesta 
famosa peça conservant el so de za-
pateado original del Güito.
 Des de fa anys, el Ciutat Flamen-
co ofereix activitats paral·leles ober-
tes a l’experimentació a la recerca 
del flamenc 3.0. En aquesta edició, 
amb una direcció artística liderada 
per Galván juntament amb els seus 
col·laboradors Pedro G. Romero i Pa-
tricia Caballero, es busquen nous ca-
mins. «La idea és que ningú presen-
ti el que és típic», diu G. Romero. En-
cara que hi hagi alguns espectacles 
ja estrenats, tots tindran alguna co-
sa diferent. «No hem anat a comprar 
diferents muntatges per fer una pa-
ella, sinó persones que entren molt a 
fons en el flamenc des de la seva par-
ticular visió o estil», diu Caballero.
 Ella mateixa es posa com a exem-
ple. Nascuda a Cadis i després de 

dedicar-se a la dansa contemporà-
nia, va trigar anys a descobrir el fla-
menc. I també hi ha la japonesa Mi-
nako Seki, provinent de la dansa 
contemporània i el teatre físic i que, 
no obstant, «porta l’esperit flamenc 
a dins», segons destaquen els comis-
saris, encantats amb la visió de Car-
men Amaya que presenta avui. 
 Galván recorda la inutilitat de 
compartimentar l’art, un món or-
gànic on es creen noves connexions 
de manera constant. «Kazuo Ono, 
mestre del butoh, va quedar marcat 

al veure ballar La Argentina. Allò el 
va canviar, com a mi em va canviar 
conèixer-lo a ell ja gran. També em 
va influir treballar amb Suzuki Ta-
keshi i comprovar l’energia que des-
prenia. En el flamenc hi ha una ener-
gia similar a la del butoh».

NOU MUNTATGE / El bailaor utilitzarà el 
festival per acostar-se a artistes amb 
els quals planeja crear el seu nou 
muntatge, titulat Fiesta. Tant ell com 
Caballero s’han implicat en molts 
dels espectacles que es presenten al 
Ciutat Flamenco. «Jo, fins ara, he ba-
llat sol o amb objectes perquè veia el 
flamenc com una cosa molt indivi-
dual. La coreografia flamenca és pos-
sible en una festa i per a això el més 
lògic és que hi hagi gent», argumen-
ta Galván, pensant ja en el seu nou 
repte professional. «Ja he arribat al 
límit de ballar sol», admet amb ga-
nes de canviar.
 En l’apartat musical destaca Má-
quinas flamencas, títol del concert que 
oferiran Raúl Cantizano, un guitar-
rista i luthier del segle XXI, Niño de 
Elche, amb cante d’una altra dimen-
sió, i Alejandro Rojas-Marcos, un in-
quiet compositor i pianista. El seu 
espectacle amb instruments prepa-
rats i veus distorsionades inaugura-
rà la mostra, precedida de les actua-
cions d’Infusión, una proposta de la 
veterana cantaora Inés Bacán, i d’un 
muntatge molt íntim, Impregnacio-
nes en la Srta. Nieve y guitarra, a càrrec 
de Mónica Valenciano. H

dEsprés d’UNA TEMpOrAdA LEsIONAT
HUGO GUMIEL

Israel Galván, en un moment de ‘Fla.Co.Men’. 

Cesc Gelabert. El Güito.

Patricia Caballero, que estrena ‘Manomá’.

J Demà, la festa la posaran 
El Junco (ball), David Palomar 
(cante) i Roberto Jaén (palmes i 
cante). Emilio Caracafé, bregat 
tocaor, presentarà Dinamo, i 
Natalia Jiménez confrontarà la 
identitat andalusa i la catalana a 
través de la dansa.

J Dissabte, Patricia Caballero 
estrenarà Manomá, fruit de la 
seva trobada amb Uchi, enorme 
bailaora gitana. I l’elèctric ball de 
Paloma Fantova arribarà amb 
Diálisis o corriente rusa, pura 
vibració eròtica i salvatge amb 
Sabu Porina al caixó.

J Diumenge, Galván oferirà una 
conferència en forma de taller, 
¿Com sonen els cossos?

EL FESTIVAL

TERCER TREBALL DEL QUARTET

Mambo Jambo, vibrant quartet 
barceloní de rock’n’roll instru-
mental, torna amb Jambology, am-
biciosa col·lecció de noves cançons 
que avui porten a Apolo, sala que 
va veure néixer el grup fa sis anys. 
Dani Nel.lo (saxo), Anton Jarl (ba-
teria), Ivan Kovacevic (contrabaix) 
i Dani Baraldés (guitarrista, subs-
titueix Mario Cobo) subratllen la 
dedicació i la passió amb què han 
cuinat el seu tercer disc. I com a 
mostra, Gallo de pelea, peça que van 
gravar per a Música Directa a EL PE-
RIÓDICO.

 «No havíem parat mai dos me-
sos per fer un disc d’estudi. Ens vam 
dedicar a polir-ne tots els detalls i a 
afinar-lo al màxim. Fins ara, gravà-
vem en un o dos dies perquè ens in-
teressava recollir l’energia del direc-
te», destaca Nel.lo. A Jambology, afe-
geix, buscaven més. I per primer cop 
van contractar un productor aliè a 
la banda, Jairo Zabala. «Ha tret el mi-
llor de nosaltres a nivell sònic i humà 
–diu el saxofonista–. La seva mirada 
cosmopolita es nota al disc».
 Jambology es va gravar a Gui- 
púscoa. Aïllats i concentrats, els mú-
sics es van preocupar de perfeccio-
nar el seu estil, «un so basat en la 
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música d’arrel, amb influències del 
rock’n’roll i el rythm and blues sen-
se ànim de revitalitzar res». Nel.lo, 
que va formar part de Los Rebeldes i 
després va fundar La Banda del Zoco 
i Tandori Lenoir, disfruta amb Mam-
bo Jambo. «El disc té força dinàmi-

ca. No tots els ritmes són iguals». Les 
cançons tenen un aire cinematogrà-
fic. «Volem evocar imatges, que ca-
dascú es munti un curt al cap amb el 
que interpretem», afegeix.
 Aquest cop han experimentat 
amb nous timbres amb el saxo i la 

guitarra barítons i amb alguna per-
cussió diferent. L’arribada de Baral-
dés també els ha insuflat nou aire. 
«És un sospitós habitual. El conec 
des de fa més de 20 anys», recorda 
Nel.lo, que no enyora els seus anys 
a Los Rebeldes.

Sense fronteres 

«El que és bo de fer música instru-
mental és que et dóna llibertat. No 
hi ha fronteres. Els nostres instru-
ments arriben a tothom. I vivim al 
marge d’aquesta bogeria en la in-
dústria a la recerca d’un hit», diu.
 El concert d’avui a Apolo serà es-
pecial. En aquesta sala va començar 
a arrelar el so dels Mambo Jambo, 
les actuacions dels quals s’interca-
laven entre els nú-
meros d’un cicle 
de burlesque. H

33 Més lliures 8  Anton Jarl, Dani Baraldés, Dani Nel.lo i Ivan Kovacevic. 

MÒNICA TUDELA

Rock instrumental 
d’alt voltatge 
Mambo Jambo, el grup de Dani Nel.lo, torna amb 
‘Jambology’ a Apolo, sala que va veure néixer el grup

Vegeu el vídeo de l’acús-
tic de ‘Gallo de pelea’ a 
www.elperiodico.cat


