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–¿Quina diferència hi ha entre Cube, 
el seu primer espectacle, i Camins? 
–Aquest va una mica més enllà, su-
posa  un pas endavant. Ara som mi-
llors tant en l’aspecte tècnic com en 
l’expressiu. D’alguna manera hem 
polit el llenguatge que ens defineix. 
Entre un espectacle i l’altre hem per-
feccionat el nostre estil treballant 
amb professors de diferents països. I 
el reforç en dramatúrgia, amb Marc 
Montserrat Drukker, per ajudar a 
traslladar a escena les nostres idees 
també ha sigut important. 

–Hi ha hip-hop en molts especta-
cles. ¿Arribarà a cansar? 
–No ho crec. Com va passar amb el 
flamenc, el hip-hop va néixer al car-
rer i s’està integrant en la dansa es-
cènica. Per a mi té un plus: arriba a 
molta gent, especialment al públic 
jove perquè és un ball molt explosiu. 
Els nens flipen. 

–Camins parla de l’evolució de l’és-
ser humà. ¿Quina és la intenció? 

El seu primer amor va ser el hip-hop, que 
després va combinar amb el mim i la dan-
sa contemporània. Avui estrena el seu 
segon espectacle ‘Camins’ al Mercat.

Kanga Valls
Coreògraf i ballarí

EN 3 MINUTS

  

«El hip-hop és un ball explosiu»

–Plantejar-nos si el progrés de l’ho-
me que ens ha portat a aquest supo-
sat estat del benestar ha sigut encer-
tat o s’hauria de revisar. 

–¿Quin paper hi té el vídeo?
–La nostra dansa és abstracta. Les 
imatges d’animació ens serveixen 
per plasmar l’evolució humana.

–Són sis ballarins en escena. ¿Quin 
és el seu paper?
–Interpreto un home que es torna 
boig per la pressió amb què viu. És 
un personatge dual.

–Debutar al Mercat de les Flors, co-

productor de Camins, ¿imposa?
–Actuar al Mercat és el somni de tot 
ballarí. Després d’haver estat al Pa-
lau de la Música i de fer una gira de 
40 actuacions amb Cube, que aquest 
estiu anirà al festival d’Avinyó, de-
butar aquí i tenir-ho gairebé tot ve-
nut per a aquests quatre dies és im-
pressionant. I pensar que tot va co-
mençar després de triomfar en un 
concurs televisiu...

–¿Qüestió de sort?
–La sort compta, però no serveix sen-
se talent i ganes de treballar. La sort 
és que tots a la companyia ens conei-
xem: van ser alumnes meus. H

33Kanga Valls, en una imatge promocional de ‘Camins’.
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Celebració gitana
CRÒNICA Goran Bregovic va treure profit de la 
seva fanfàrria balcànica al Festival del Mil·lenni

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA 

Després d’Alkohol, sljivovica & cham-
pagne, Goran Bregovic insisteix en la 
temàtica etílica amb Champagne for 
gypsies, disc al cartell del qual apa-
reix portant alegrement una am-
polla que, en realitat, no és de xam-

pany, sinó de vi espumós macedoni. 
Sigui en honor a l’sljivovica, aiguar-
dent serbi, o al xampany, els seus 
concerts segueixen sent festins amb 
el seu natural punt esbojarrat, tant 
si és en un festival (el Cruïlla BCN del 
2013) com en una sala tan tocada i 
posada i honorable com el Palau. 

 Bregovic, que té un passat com a 
rocker al grup Bijelo Dugme, molt 
popular a la Iugoslàvia dels anys 70 
i 80, va trobar el camí a seguir amb 
les bandes sonores per al director de 
cine Emir Kusturica, i fa més de 20 
anys que estira aquest fil sense in-
novacions però amb una notable efi-
càcia. Concerts fogosos, de més de 
dues hores, amb factor espectacle, 
que comencen amb un trompetis-
ta obrint-se pas a la platea i que con-
quisten qualsevol recinte amb el crit 
de guerra de Gas, gas.

VEUS MELANCÒLIQUES / És prodigiós 
que tota aquesta fanfàrria contagi-
osa se sustenti en un simple bom-
bo, el goc, tocat per Muharem Red-
zepi, que, a més, arribava amb la se-
va veu allà on Bregovic es quedava 
curt. Acompanyant aquesta potent 
parella central, cinc músics de vent 
i dues veus búlgares, les germanes 
Rudmila i Daniela Radkova, que van 
compensar les envestides rítmiques 
amb recessos melancòlics, com en el 
clàssic balcànic Ederlezi. 
 Seguint la pista gitana, Bregovic 
ha descobert la rumba (Presidente, 
que en el disc compta amb els Gip-
sy Kings), si bé l’espai on se sent se-
gur és el que van apuntalar els films 
de Kusturica: de l’Underground tango 
a In the death car (Arizona dream) rumb 
a Kalaixnikov a través d’un partici-
patiu Bella ciao. Disbauxa en el Mil-
lenni. H

33 Goran Bregovic, durant la seva actuació de dimarts al Palau.
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