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S
i el lector va conèixer la Tortosa dels anys
vuitanta, podrà imaginar que resultava
molt xocant veure en aquesta ciutat joves
ballant breakdance al carrer. Va ser quan
posavenTocata a la tele, quanRobertoOli-

van (Tortosa, 1972) va descobrir que li agradava el
rotllo del ball i la provocació, sense postissos. Han
passat més de 20 anys des de llavors i Olivan ha fet
carrera, ha arribat lluny com a ballarí i coreògraf de
dansa contemporània. Però continua sent el noi re-
bel dels vuitanta, el que ballava en xandall a l’estació
d’autobusos.
Olivan no és supersticiós, o això és el que diu.

Però sap que l’èxit és molt fràgil i que resulta molt
senzill caure commés amunt es puja. Per això sem-
pre porta un cristall d’ull de tigre, un amulet contra
els dubtes. Home viatger, a les maletes no hi té es-
pai per a les vacil·lacions. El seu compromís amb la
creativitat és infrangible i els resultats resisteixen
també qualsevol classificació. Fa temps que Olivan
es va apartar de l’academicisme i va definir un estil
narratiu propi, de ritme fluid i precís, en el qual en-
caixen de forma harmònica disciplines com la dan-
sa, el teatre, el vídeo i, especialment, el circ contem-
porani.
Si el món és mestís, l’art també ho ha de ser. “La

tècnica és unmitjàmolt útil, però no una finalitat en
si mateix. L’art no necessita acreditació, sinó creati-
vitat”, defensa el ballarí i coreògraf, crític amb l’allu-
nyament del públic en què ha caigut la dansa. La
culpa la té, segons ell, l’artificiositat de les propostes
i la falta d’atreviment dels programadors i elsmatei-
xos artistes. “Hem de tornar a l’essència, a la simpli-
citat, a explicar coses que arribin a la gent. La dansa
contemporània pot ser abstracta, però no ha de ser
per força incomprensible”, afirma amb els peus a ter-

ra. Roberto Olivan pot quedar-se sense veu, però
mai sense paraula. La seva manera d’entendre l’art i
la bellesa es va forjar en el formalisme belga. Al país
de Tintín, la xocolata i el circ és on Olivan va estar
vivint i treballar durant més de 14 anys. En aquest
temps ha viatjat per tot el món de la mà de grans
companyies com Rosas o Enclave, el seu propi pro-
jecte. A mig camí entre Brussel·les i Barcelona, ha
treballat en 44 països i continuarà agafant avions.
Ara mateix acaba de tornar de Malta i treballa en
dues creacions noves. Una és per al circ Price de
Madrid; s’estrena aquest estiu. I l’altra és per alMer-
cat de les Flors, per a l’any vinent. Però és al delta de
l’Ebre, molt a prop de les seves arrels, on el coreò-
graf aconsegueix estimu-
lar millor la creativitat.
“Aquí, la bellesa és nua,
al natural. Només cal aga-
far-la”, diu.
Olivan va trobar el ca-

mí de tornada a casa aCo-
rea. Un home li va llegir
la mà a la capital, Seül.
“Em va dir que tenia una
missió”, explica. De
sobte va veure confirma-
da la intuïció que en el
seu moment l’havia por-
tat a muntar “sol, molt
sol”, el festival Deltebre
Dansa. El certamen, que
aquest estiu va celebrar
la vuitena edició, és un
èxit absolut. Congrega ca-
da mes de juliol cente-
nars de joves artistes de
tot el món i és un dels
més importants en el
camp de les arts enmovi-
ment. “Descontextualit-
zant les arts escèniques
contemporànies ens apro-
pem a les arrels, que ens
inspiren en la creació de
nous llenguatges, de no-
ves propostes. És com
una gran acampada d’in-
dignats, on es formulen
plantejaments alterna-
tius”, afirma.
Més que un festival,

Deltebre és el muntatge més gran i provocatiu del
coreògraf tortosí. La interacció de joves ballarins,
actors i artistes de circ d’arreu del món amb el delta
i la seva gent dóna peu a tota mena d’experiències
creatives.Del cor del delta surten cada any nous pro-
jectes professionals. Olivan tampoc no descansa. Hi
ha alguna cosa més evocadora que un grup de fla-
mencs pescant cap al tard o les carícies del vent als
arrossars? “La gent i la naturalesa són les meves
fonts d’inspiració principals. Aquí em sento un ex-
plorador, un caçador d’idees. No paro”.
Tant li agrada a Olivan el que veu que acaba de

traslladar-se a viure a Deltebre. “He fet tot el que
volia fer. Em sento preparat per reiniciar la meva

vida on sigui. I el Delta
em dóna tot el que neces-
sito”, assegura. L’Ajunta-
ment de la localitat té en
projecte la creació d’una
escola d’arts escèniques
envoltada de naturalesa a
l’antiga finca d’arrossars
que va ser propietat del
torero Bombita, i que fa
unsmesos va ser adquiri-
da pel Govern. Roberto
Olivan es mostra il·lusio-
nat per liderar aquest
projecte.
La formació, precisa-

ment, segons ell, és un
dels grans dèficits amb
els quals s’enfronta la
promoció de les avant-
guardes escèniques a Es-
panya. “En general, la
dansa és caduca i està
massa burocratitzada.
Enmolts casos estem an-
corats en tècniques dels
anys vuitanta. No s’assu-
meixen prou riscos pel
que fa a la creativitat,
quan mai no s’hauria de
tenir por de l’evolució.
Aquest és el camí que
van agafar grans refe-
rents de la història”, afir-
ma.Al contrari, Olivan re-
butja la uniformitat en to-
tes les seves facetes.c
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]“Vaig estar treballant a la companyia
Rosas (resident a l’òpera La Monnaie
de Brussel·les i ambaixadora cultural de la
regió de Flandes, Bèlgica) durant quatre
anys, des del 1996 fins al 2001. La seva
directora, Anne Teresa de Keersmaeker,
és algú a qui admiro molt, no només per la
seva extrema dedicació i persistència du-
rant la seva vida i obra, sinó també per la
manera tan exquisidament intel·ligent que
té d’aplicar la matemàtica existent en la
naturalesa al moviment, a través de pa-
trons complexos elaborats i reeditats a
consciència”.

“A Anne Teresa de Keersmaeker, per la
seva extrema dedicació i persistència”


