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rònicac

33 Una escena del muntatge de dansa Bahok.

MONTSE G. OTZET
BARCELONA

El muntatge es va
presentar al Mercat
de les Flors dintre
del Festival Àsia

MARTÍ FRADERA

L
a moda no únicament està a
les passarel.les, sinó que tam-
bé existeix en els circuits de
dansa.

Veient la programació dels tea-
tres i festivals més rellevants del
món, es pot afirmar amb rotunditat
que el coreògraf indobritànic Akram
Khan (Londres, 1974) està de moda i
ocupa un lloc destacat en el panora-
ma internacional des que, l’any
2005, va impressionar el planeta
sencer amb Ma, una producció de
gran estructura que el va convertir
en un creador d’èxit que avui dia és
reclamat i aclamat a tot arreu.

Afortunadament, Akram Khan no
s’ha adormit a la palla ni ha quedat
atrapat a la gàbia d’or de la fama, ja
que va agafar prou temps i perspec-
tiva per disposar de la llibertat de
poder dedicar tota la seva inspiració
a treballs puntuals de formats més
reduïts.

ELS BALLARINS COM A AUTORS / Aques-
ta decisió el va portar a crear els
duets Sacred monsters, amb la ballari-
na francesa Sylvie Guillem, i Zero de-
grees, en col.laboració amb el co-
reògraf belga d’origen algerià Sidi
Larbi Cherkaoui. Posteriorment, va
arribar Bahok, el muntatge que di-
marts passat es va presentar al Mer-
cat de les Flors, dintre de la progra-
mació del Festival Àsia.

Bahok, que en llengua bengalina
significa «portadors», és un treball
en el qual Akram Khan no trepitja
l’escenari en cap moment, sinó que

dedica tota la seva autoria a la direc-
ció artística i a la coreografia, ves-
sants des d’on el creador mou ma-
gistralment els fils amb gran habili-
tat per extreure el millor que hi ha a
l’interior de tots i cada un dels intèr-
prets, d’orígens i procedències cultu-
rals realment diversos.

Els ballarins són els veritables
autors de l’espectacle, ha comentat
Akram Khan. I el prestigiós co-
reògraf no s’equivoca en absolut
amb aquesta afirmació, perquè si al-
guna cosa emergeix per sobre de tot
en aquest muntatge és la presència i
el gran nivell dels vuit joves balla-
rins, d’entre els quals cal destacar el
treball artístic de la catalana Eulàlia
Ayguadé Farro, sobretot pel seu po-
tencial tècnic i emotiu.

EN UN AEROPORT / En un lloc sem-
blant a un aeroport esdevenen un
entramat d’històries de persones de
cossos nòmades que busquen per
l’escenari la seva identitat a través
de records, d’olors, de textures i de
colors. Al llarg d’aquest trànsit te-
nen lloc, a través del moviment i
també de la paraula, situacions tan

dramàtiques com divertides, tan
agressives com plenes d’una immen-
sa tendresa.

A simple vista, el muntatge creat
per Akram Khan resulta senzill,
però darrere d’aquesta aparença de
simplicitat hi ha un molt bon tre-
ball d’exploració, de saber rebutjar
aquell material que no encaixa, de
saber trenar unes històries que ens

són explicades a través d’un movi-
ment fluid i contundent. I tot això
està magníficament acompanyat
per una suggestiva composició mu-
sical de Nitin Sawhney, habitual
col.laborador del gran Akram
Khan. H
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Portadors d’històries
El coreògraf Akram Khan reflexiona a ‘Bahok’ sobre la vida a través de vuit
ballarins, procedents de la seva companyia i del Ballet Nacional de la Xina
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