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Puresa i 
ritual en 

moviment
Sharon Fridman ha fet ‘Erritu’ 

per a Kukai Dantza, la gran 
companyia basca de Jon Maya. 

Per Andreu Gomila

FA DINOU ANYS que Jon Maya va fundar 
a Errenteria (País Base) Kukai Dantza, 
una companyia que volia fer dialogar la 
dansa tradicional basca amb les formes 
contemporánies, i que encara avui conserva 
els mateixos ballarins (amb afegits 
posteriors) que aleshores. En els últims 
temps. a més, han esclatat a escala europea, 
quan han posat en comú el seu 
univers amb el d ’altres creadors, 
com YOskara que van construir 
amb Marcos Morau, i aquest 
Erritu ( ‘arrels’, en éuscar), 
dibuixat peí coreógraf israeliá 
resident a Madrid Sharon 
Fridman, una pega hipnótica 
que va ser el gran éxit del 
Sismógraf d ’Olot 2019.

“Volia que l’espectacle parlés 
sobre els ri tua ls, ten int en 
compte tot el queés popular, pero 
sempre amb la mirada d ’avui”, 
ensdiu Maya. Per aixó també

h i ha un cor, que al Mercat de les Fio rs será 
rOrfeóCatalá.

El director de Kukai ésqui introdueix els 
coreógrafs convidáis en la dansa basca, els 
acómpa nya i els al i menta am b les m i 1 lors 
fonts. De Fridman, diu, li interessavael 
contad, que la companyia no havia treballat 
finsara, pero que creia complementan a la 

feinaque havien fet. Respecte 
a la trajectória del creador 
israeliá, Maya diu que “viu tan en 
Tesséncia, tan en laveritat.que 
era qui m illorpodia encaixaramb 
nosaltresa Thora de parlar deis 
rituals”.

“JErritu té una factura molt 
contemporánia, hi va Finsal fons, 
pero conserva molt Tesséncia 
de la dansa tradicional, en estat 
pur”, afegeix el coreógraf base.
Els Kukai s’han acostumat a 
hibridar-se, a fer entrar altres 
universos dins el seu. Per

aixó Maya assegura que “conviuen amb la 
perversió”. No deixen de ser, al final, ballarins 
de dansa tradicional que permeten contagiar
se d ’altres formes. “L’universal també es troba 
en alió pur, local”, diu Maya, que deixa ciar 
que tan contemporanis poden ser ells com 
qualsevol companyia moderna.

Fa una década ja que Kukai Dantza convida 
elements externs a la tropa per treballar 
amb ells. Tot el que en sorgeix, apunta Maya, 
també és una mica seu. “Jo soc qui cuido la 
criatura i la trec a passejar”, afirma. No ha tirat 
la tovallola com a creador escénic. I la prova és 
el solo que va estrenar al desembre, Gauekoak 
( ‘nocturns’), en el qual, acompanyat d ’un 
músic i un cantant, ballapecesd’Israel 
h h  Galván, Cese Gelabert, Fridman i 

una de propia. ■
Mercat de les Flors. M: Poblé Sec. Del dv. 21 

al dg. 23.18 €.
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