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Fidel
Castro,
com un
‘balsero’

L’escriptora té
l’obra traduïda a
tretze idiomes i
aviat també hi
sumarà l’àrab

Carme
Riera amb
els seus
traductors

“LaRevolucióes
vaperdreenno
evolucionar”,diu
eldirectordelfilm
‘ILoveMiami’

Ladansaavança
Diumenge se celebra el Dia de la Dansa amb la cartellera plena d’actuacions i altes
xifres d’ocupació, un panorama radicalment diferent del de fa tot just un any

Marta Porter
BARCELONA

El Dia Internacional de la
Dansa se celebra aquest
diumenge, 29 d’abril, amb
una perspectiva molt dife-
rent de la d’anys anteriors.
Si fa tot just un any les car-
telleres mostraven una ab-
sència absoluta d’especta-
cles, actualment la realitat
és radicalment diferent.
Només aquesta setmana hi
ha hagut una seixantena
de muntatges a tot Catalu-
nya i al llarg d’aquest any

s’hauran celebrat més de
15 festivals dedicats ínte-
grament a la dansa. Les
coses estan canviant.

El tancament de L’Espai
de Música i Dansa de la Ge-
neralitat va semblar, d’en-
trada, que acabaria amb els
grups menys coneguts. En
aquest temps, el Mercat de
les Flors no tan sols ha as-
sumit les actuacions de
molts grups catalans sinó
que també ha fet tornar
“catalans exiliats” com Ra-
fael Bonachela o Roberto
Oliván i ha importat quan-

titat de primeres figures in-
ternacionals, com ara el
belga Wim Vandekeybus,
que avui estrena el seu nou
espectacle, Spiegel, a la sala
Maria Aurèlia Capmany.

Dansa experimental
Pel que fa a la dansa més ex-
perimental, si en algun mo-
ment hi va haver el temor
que quedés fora de circula-
ció, aquests grups han estat
prou enèrgics per organit-
zar, en pocs mesos, diferents
festivals i cicles amb un èxit
de públic important. Sembla

que el primer quadrimestre
de l’any ha estat el temps
dels festivals de dansa: al
gener naixia Complicitats, al
març el Mercat de les Flors i
CaixaForum acollien el Fes-
tival IDN Imatge, Dansa i
Nous Mitjans. Després venia
el Festival Dansa... o no, or-
ganitzat pel col·lectiu La
Porta. L’abril va començar
establint el SAT! com un
espai consolidat per a la
dansa amb la 4a edició del
Dansat i els creadors van ce-
lebrar unes jornades inter-
nacionals en el MOV-S,

Espai per a l’Intercanvi In-
ternacional de la Dansa i les
Arts del Moviment, gràcies a
la iniciativa i empenta del di-
rector del Mercat de les
Flors, Francesc Casadesús.

Fins i tot l’Ateneu Popular
9 Barris ha promogut un
premi coreogràfic i un pro-
jecte de promoció a la crea-
ció;Gironaprogramaalmaig
el festival MAPA, Tremp al
juny l’EnTrempDansa, i així
un llarg etcètera. I els grans
teatres públics també s’hi
apunten: aquests dies, coin-
cidint amb el Dia Internacio-

nal de la Dansa, el Teatre
Lliure acull una sèrie de co-
reògrafs nacionals en el cicle
Radicals; el TNC programa
també sis noves creacions
autòctones dins el projecte
T6 i el Mercat el ja esmentat
Wim Vandekeibus.

Allau de públic
Berta Sureda, cap de l’ICAC,
creu que “aquesta allau de
dansa” s’explica perquè “no
hi ha hagut temps de coor-
dinar les moltes iniciatives
sorgides, de manera que tot-
hom ha anat a la seva”. Un

El coreògraf belga Wim Vandekeybus estrena ‘Spiegel’ al Mercat de les Flors, un espectacle interpretat per nou ballarins en el qual revisa els seus vint anys com a creador ■ JEAN-PIERRE STOOP
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1. ‘Forest’, amb
coreografia de
Germana Civera,
és una de les
propostes que
conformen
‘Viatges a la
Felicitat’ ■ DAVID
RUANO
2. Inés Boza
presenta, també al
TNC, ‘A 29º del
paraíso’, dins del
treball conjunt
‘Viatges a la
felicitat’ ■ DAVID
RUANO

“anar a la seva” que ha bene-
ficiat a molts.

L’empenta de companyi-
es i espais que les acullen ha
anat acompanyada d’una
resposta del públic molt po-
sitiva. Les dades d’ocupació
fins ara aquesta temporada
són altíssimes. El Mercat de
les Flors presenta una mit-
jana del 75%, i els festivals i
diversos certàmens fets a
Barcelona i també a fora
–especialment el Tensdansa
a Terrassa– han estat més
que satisfactoris.

Algunes capitals de co-
marca, gràcies al sistema de
residències –una compa-
nyia treballa en un teatre a
canvi d’oferir espectacles i
serveis a la població com fes-
tivals, classes magistrals o
escolars–, han fet que la
dansa arribi a més gent. A
això s’hi suma la Xarxa de
Teatres, que ha assumit es-
pectacles que s’estrenen a
Barcelona i els han progra-
mat per tot Catalunya.

Amb tant de moviment,
l’Associació de Professionals
de la Dansa de Catalunya,
que enguany arriba al 20è

aniversari, també s’ha posat
les piles per “cohesionar la
professió”. “Actualment es-
tem treballant en el Consell
de les Arts, el Pla Integral de
Dansa de la Generalitat, l’Es-
tatut de l’Artista i el Consell
de Cultura de l’Ajuntament
de Barcelona”, explica el pre-
sident, Toni Mira.

Per al Dia de la Dansa,
l’Associació ha organitzat
una jornada de converses
entorn del lema Comunicar
Dansa: discursos i aproxi-
macions crítiques, per veu-
re com gestors i mitjans de
comunicació poden fer de
mitjancers entre creadors i
públic. Les converses, ober-
tes al públic, seran demà di-
vendres a l’Institut del Tea-
tre. Finalment, el Teatre Mu-
nicipal de Girona acollirà
diumenge un homenatge al
desaparegut coreògraf i pe-
dagog Gilberto Ruiz-Lang,
l’entrega dels premis de l’As-
sociació –els nominats són
Cesc Gelabert, Marta Almi-
rall i Elisa Huertas–, i el del
Soci d’Honor a l’actor Mingo
Ràfols, en reconeixement al
seu suport. ■
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Entrevista: Sol Picó La coreògrafa coordina sis obres
que ballen el llibre ‘Viatges a la felicitat’, d’Eduard Punset

“El meu viatge és
incentivar la creació”

Marta Porter
BARCELONA

Sol Picó és una de les coreògrafes més
obertes a noves experiències i a expe-
rimentar nous àmbits creatius. Ara,
dins del Projecte T-6 de nous creadors,
ha convidat sis coreògrafs catalans a
donar la seva pròpia visió del llibre
d’Eduard Punset Viatges a la felicitat.
Sis peces d’uns 30 minuts cadascuna
que es podran veure totes seguides o
de tres en tres. Ella comença:

Des que vaig acabar la meva residèn-
cia al Teatre Nacional de Catalunya,
sóc assessora de Dansa del TNC.
Aquest any, amb el director artístic,
Sergi Belbel, hem preferit fer un nou
projecte diferent de les residències.
D’aquí neix aquest Projecte T-6 amb
sis companyies de dansa ballant
sobre un mateix tema. Les compa-
nyies són Thomas Noone, Montse
Sánchez, Pere Faura, Inés Boza,
Germana Civera i Jordi Cortés.

¿Això vol dir que a partir d’ara les re-
sidències del TNC seran compartides?
En absolut! Aquest any ha estat dife-
rent, i potser també ho serà l’any
que ve, però encara no està decidit.
Em sembla molt bé el tema de la re-
sidència per a una sola companyia.
Jo ho he estat i et permet treballar
amb molts més mitjans, però des del
principi he volgut implicar diferents
companyies per veure què en sortia.

¿En funció de què ha triat aquestes
companyies?
Totes tenen una carrera sòlida al
darrere i ja fa temps que treballen. A
més, m’interessava que tinguessin
estils diferents, tenen ben poc en
comú, i això em sembla molt interes-

sant perquè es poden veure les dife-
rents maneres com cadascú encara
el projecte. A més, excepte el Pere
Faura, són tots més o menys de la
meva edat i estan en un moment de
la seva carrera similar.

No és la primera vegada que un coreò-
graf s’inspira en un llibre, però nor-
malment són novel·les, no assaig. Què
té Eduard Punset de ballable?
Des de fa temps que veig el progra-
ma Redes, que fa per televisió. Em
sembla molt interessant com explica
els temes científics, el seu punt de
vista quotidià. I concretament el seu
llibre Viatges a la felicitat té molt de
moviment, parla de cèl·lules, embri-
ons... Crec que és molt bo que el TNC
incentivi la producció pròpia amb
aquesta mena d’experiments.

Experiments?
En part és un projecte experimental.
No només tenim sis coreògrafs amb
un mateix tema, sinó que al final
s’han intercanviat com a ballarins.
Això és el primer cop que es fa. Ca-
dascun d’ells té la seva pròpia gestu-
alitat i llenguatge, o sigui que inter-
canviar-se i fer de ballarins dels al-
tres coreògrafs no deixa de ser un
experiment.

Vostè també hi està col·laborant com
a ballarina...
Sí, al principi de les converses els
vaig dir, per facilitar-los les coses,
que em podien utilitzar de comodí. I
s’ho han agafat al peu de la lletra.
Participo a la coreografia de Thomas
Noone i a la d’Inés Boza.

Aquest darrer any la situació de la
dansa a Catalunya ha canviat molt
favorablement.
És cert. Des que Ferran Mascarell va
assumir la conselleria de Cultura
que l’interès pel món de la dansa va
començar a ser real. Va fer una mira-
da autèntica per ajudar-nos, perquè
passés alguna cosa, i com que estem
molt lluny d’on hauríem de ser, qual-
sevol cosa que es faci és molt... i
també molt poc. Encara hi ha molt
per fer.

Fa poc ha dirigit la gala dels Premis
Max i ha estat fent una marató al cen-
tre de Baryshnikov a Nova York. Quin
és el seu viatge a la felicitat?
Doncs el meu viatge és poder fer
aquests projectes dins del TNC i aju-
dar a incentivar la creació. A més
aquests Viatges a la felicitat viatja-
ran a la Fira del Llibre de Frankfurt i
seran una mostra de la dansa que es
fa a Catalunya.

Sol Picó s’ha endinsat en un ‘projecte experimental’ del qual n’han sorgit sis coreografies interrelacionades ■ JORDI GARCIA

Diferents mirades a
la felicitat
Les sis coreografies que es presenten
des de demà i fins al 20 de maig pre-
nen els mateixos coreògrafs com a ba-
llarins convidats a les obres dels seus
companys, bé en format de solos,
duos, trios o de conjunt, com és el cas
de The Forest, de Germana Civera, en
què, excepte ella, hi ballen la resta de
coreògrafs. Els treballs es poden
veure tots en un sol dia, els dissabtes,
en un espectacle de 2 hores i 40 mi-
nuts de durada, o bé en dies alternats,
dividits en Viatges a la felicitat 1 i Viat-
ges a la felicitat 2 .

Intercanvi


