
De l’extermini gitano
a les arrels del ball
Faunany,Galvánva
visitarelMercatde
lesFlors, aBarcelona,
ambl’espectacleEl
real, onnarra l’exter-
minigitanodurant

Renovador del flamenc i un dels bailaors
més prestigiosos delmón, que ha actuat amb
fenòmens de la talla de PatMetheny,Miguel
Poveda o l’enyorat EnriqueMorente

LESBOTES
D’ISRAELGALVÁN

LLENGUATGE
PROPI
ExpliquenqueGalván,quan
vacomençaracoreografiar
els seusespectacles, vapassar
unacrisique li vaduraranys.
Sortdel suport incondicional
de la família. Lideien:“Però
iaixòquèés?Perquèniés
flamencnidansa”,a laqual
cosaell responiaarronsant les
espatlles.“És lamevaveritat”,
elsdeia.Avui se li reconeix
haver inventatun llenguatge
propique lihavalgutelpremi
NacionaldeDansao el Grand
Prix deDanse.

Text
Cristina Sáez
Fotos
Ana Jiménez

“Elflamenc, si no et deixesunamiqueta la vida
quan el balles, és quenoésflamenc.La cosa és
així”, sentencia IsraelGalván (Sevilla, 1973) tímid
forade l’escenari.Dalt de l’escenari, en canvi, és vi-
da, nervi i forçaque s’encomana. “Jonomés explico
lamevaveritat. Perquè si no, nopodria ballarmés.
Emdono llibertat en la forma, enels gestos. I això
es respira. Lamevaenergia ésflamenca, elmeu
ritme i elmeugest tambého són”. Fins i tot abans
denéixer, perquè asseguraque ja ballava a lapanxa
de lamare, quefins al setèmesd’embaràsnova
consentir a baixardels tablaos. “Nohe tingut cap
altra opcióque ladededicar-meaaixò.Noemvan
deixar tempsper veure si empicava el cuc,me’l
van inoculardirectament”, fa broma.

Aixípassaenunanissagadefamíliaflamenca:“Quan
tenenunnen,desdemenut liensenyencoses. Ino
sapniparlar,però jaballa”.Aquestbailaorconser-
vabotesflamenquesdesqueerapetitó ielspares
elposavensobreel tablao,ambtresoquatreanys.
“Aleshoresnoera lleigqueelsnensactuessin.Era
l’èpocadeMarisol,deJoselito. Iencaraqueperami
eraunjoc,guanyavamoltsmésdinersquetotsels
grans,perquèamiemllançavenfins i totbitlletsde
5.000pessetes”, recorda.Galvánobre lamaleta,que
portaasobreatotarreuquansurtdegiraperpor
quel’hi torninaperdre–“unspantalonste’lspots
compraraqualsevol lloc,però lesbotesqueadaptes
al teupeu,no”–, in’apareixentresoquatreparells.
N’agafaunesdenegresdevellut i lesmostra. “Són
lesmeveseinesdetreball, amblesqualsparlomillor,
sónelmeuaccent”,assegura. Isóntambélesqueels
fills liamagueni llencenalesescombrariesperquè
nose’nvagidegira.

D’ell,unaltregrandelflamenc,EnriqueMorente,
soliadirqueeraelmésvelldetotselsbailaors joves.
“L’Enriquevaser l’únicqueesvaadonarqueutilitzo
gestosdebailaorsdemoltabansquehevistenfotos.
Durantuntempsvasermoltdivertitperquèels
críticsdeienquejofeiacosesdeNachoDuato,ode
dansacontemporània,quanallòeraflamencvell”.s
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l’holocaust.Aleshores,
explicael sevillà, se li
vaacostareldirector
del centre,Francesc
Casadesús, i li vadir:
“Coneixes l’Akram
Khan?Perquè jocrec
quepodríeuunir llen-

guatges”. I elmateix li
vapassaral coreògraf
anglès,undelsmés
prestigiososendansa
contemporània, així
comenkathak,una
dansa tradicional
paixtu. Id’aquesta idea

vasorgir faunsmesos
Torobaka (2014),un
intercanviartístic
entreelballarí anglès
i el sevillàonbusquen
lesarrels,pures,nues,
dels seusrespectius
llenguatges.Quan la

peçaesvaestrenar
aBarcelona, faunes
setmanes, laplatea
percompletesva
posardreta ivaestar
aplaudint i talonejant
durantmésdecinc
minuts.
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