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Santa Coloma, ciutat de la dansa clàssica 

La companyia de David Campos s'estableix com a resident del Teatre Josep Maria de Sagarra

Aleix Perdigó

"Es tracta d'una aposta de qualitat per a una de les disciplines més oblidades per part dels
agents culturals"

La Companyia David Campos ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet per establir-se com a companyia resident del Teatre Josep Maria de
Sagarra.
D'aquesta manera, la fins ara Companyia de Dansa Clàssica David Campos passarà a denominar-se
Companyia de Ballet de Santa Coloma de Gramenet David Campos.

L'aposta per aquest projecte ha estat finançada amb un pressupost inicial que supera els 300.000
euros, que aporten conjuntament diverses entitats com la Fundació Caixa Catalunya i el mateix
Ajuntament, amb 90.000 euros cadascun, la Generalitat de Catalunya, amb 60.000, i el Fòrum
Barcelona 2004, amb 42.000.

El volum econòmic del projecte, de totes totes insòlit dins del món de la dansa, és el que el fa singular,
ja que no existeixen precedents de la signatura d'un acord d'aquestes característiques a Catalunya.

Malgrat que la xifra pugui semblar molt elevada, David Campos defensa que no ho és tant si se la
compara amb els pressupostos de companyies estrangeres. "Hi ha moltes companyies de fora del
nostre país amb pressupostos que multipliquen per deu el nostre i a les quals, en termes de qualitat, no
tenim res a envejar".

Fa anys que el ballarí i coreògraf va dissenyar el projecte que ara s'està a punt de dur a terme. "Abans
d'anar a parar a Santa Coloma havíem parlat amb l'Ajuntament de Reus i amb el govern d'Andorra, però
les relacions amb aquests no van fructificar".

Va ser en aquell moment que la companyia de Campos va anar a parar al Teatre Josep Maria de
Sagarra de Santa Coloma, on van fer dues actuacions que van ser rebudes amb un gran èxit de públic, i
això va donar peu perquè l'alcalde del municipi s'interessés per la proposta. "Quan vam presentar el
projecte a Santa Coloma ens el van acceptar gairebé immediatament, fins i tot el mateix alcalde em va
dir que no entenia com d'altres entitats l'havien rebutjat, ja que era una iniciativa sense competència
dins del territori català, i una de les més importants d'Espanya".

Els objectius principals d'aquest projecte són diversificar l'oferta artística de la ciutat: "Es tracta d'una
aposta de qualitat per a una de les disciplines més oblidades per part dels agents culturals", afirma
l'alcalde Bartomeu Muñoz, que pretén situar Santa Coloma com un dels més grans centres de producció
i promoció de la dansa clàssica de tot el país.

Els fruits d'aquest treball es podran veure avui, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa. La
formació de ballet farà la seva presentació pública com a companyia resident al teatre de Santa Coloma
amb l'estrena de l'espectacle Ne Nehledej (Deixa de buscar), que amb coreografia de David Santos i
música d'Iva Bittová pretén indagar en el terreny de la recerca personal dels orígens i la inquietud
intrínsecament humana de trobar noves formes i nous coneixements. El mateix David Campos el
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defineix com un homenatge a la lleialtat, a la perseverança i a l'amor íntegre a la manifestació artística
que encarna la dansa.

Tot i ser una formació de caràcter eminentment clàssic, el ballet de David Campos ha utilitzat música
moderna en molts dels seus espectacles, fenomen que els fa més assequibles i atractius per el gran
públic. Un dels seus muntatges més aclamats en aquesta línia va ser Rock Requiem, que utilitzava
balades del grup de rock Metallica. "Som un dels únics col·lectius artístics a qui la banda nord-
americana ha cedit els drets de les seves cançons per incloure-les en un espectacle". A més d'aquest
apunt anecdòtic, cal destacar que fins ara la campanyia de Campos ha participat en grans festivals de
prestigi com el d'Aberdeen (Escòcia) i el d'Abano (Itàlia), aconseguint sempre una favorable resposta
tant per part del públic com de la crítica gràcies a l'originalitat i la tècnica de les seves coreografies i a la
innovació sense precedents dels seus muntatges escènics.

La formació que dirigeix el ballarí i coreògraf en plena actuació d´un dels
seus espectacles.
Avui
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