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Els alumnes de l’Escola de Dansa Sant Jaume de Palma aprenen de l’experiènciadel reconegut coreògraf.

Ramon Oller: “En
dansa, no podem
oblidar les arrels”
El reconegut coreògraf català és a Palma, on aprofita per
retornar als alumnes tota la seva experiència en escena
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PALMA El coreògraf i director es-
cènic català Ramon Oller és
aquesta setmana a Palma al cap-
davant d’un curset a l’Escola de
Dansa Sant Jaume. Ensenya als
seus alumnes classes de dansa
contemporània mitjançant la tèc-
nica desenvolupada per José
Limón. Però ben segur que inten-
tarà transmetre’ls també la seva
visió particular de l’art.

Després d’una dilatada carrera
basada en el treball i l’aprenentat-
ge, es veu obligat a “adoptar cons-
ciència de relleu i compartir amb
els altres tot el que he après”, ex-
plica Oller. Sens dubte, una de les
coses que més valora és l’amor
per les arrels. “Hem de reconèixer
el que tenim”, assegura el coreò-
graf, per després “eixamplar les
mires cap a l’exterior” i aprofitar
les facilitats comunicatives d’avui
dia per difondre la feina feta des
de casa. “He acabat la classe

d’avui a Palma i els meus amics
dels Estats Units ja ho saben”, afir-
ma Oller. Però per a aquells i
aquelles que comencen, això pot
resultar més complicat d’enten-
dre. “He posat la Jota Marinera de
Maria del Mar Bonet i els alumnes
s’han avergonyit”, comenta el co-
reògraf, mentre que fa dos mesos
utilitzava la mateixa peça per a un
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Una llarga trajectòria
Ramon Oller va néixer el
1962 a Esparreguera, poble
del Baix Llobregat on enca-
ra avui resideix. Va estudiar
art dramàtic a l’Institut del
Teatre –d’on actualment és
professor– i amplià els seus
estudis en dansa clàssica a
París i Londres. Oller ha
estat guardonat amb men-
cions tan prestigioses com
el Premi Nacional de dansa
del Ministeri de Cultura i de
la Generalitat de Catalunya.
Actualment continua al cap-
davant de Metros, la seva
companyia, i es dedica l’en-
senyament.•

espectacle a Suècia. Tanmateix,
Oller no renuncia en absolut a co-
nèixer món, perquè en el seu cas
ha estat bàsic per créixer com a
professional i poder retornar des-
prés l’experiència a les noves ge-
neracions.

Tears for Violet
Al cap i a la fi, Ramon Oller és a
Palma gràcies a l’amistat que
l’uneix a Carlos Miró, que cone-
gué a l’Institut del Teatre i amb qui
comparteix la manera d’entendre
la dansa com una cosa universal
sense renunciar a les arrels. El
motiu de la seva visita és que ha
cedit a la companyia Puntiapart
Dansteatre, de Miró, l’obra Tears
for Violet, estrenada al Ballet His-
pànic de Nova York i representada
actualment a Belgrad i Praga. Es
tracta d’una història sobre el pati-
ment dels jueus en l’holocaust i
està basada en la vida de Violeta
Firman, una amiga jueva que
perdé la seva família durant la Se-
gona Guerra Mundial. És una
peça que cedeix per a ocasions es-
pecials i està convençut que Car-
los Miró la cuidarà com cal.•

CanPruneraacull lesobres“dinàmiquesibuides”deCiriza
PALMA Coincidint amb el 25è ani-
versari de la seva primera exposi-
ció, Carlos Ciriza (Navarra, 1964)
presentarà dues exposicions a
l’Illa. El Museu Modernista de Can
Prunera (carrer de la Lluna, 86 de
Sóller) serà el primer escenari que
acollirà la inauguració de Volums,
espais i temps, demà a les 20
hores.

La mostra, que es podrà visitar
fins al proper 14 d’agost, estarà
composta, principalment, per es-
cultures de petit i mitjà format, a
més de per pintures.

“Els últims anys m’he dedicat a
les escultures monumentals”, co-

menta Ciriza, “però tenia ganes
de realitzar un altre tipus d’obres,
si bé el material de l’exposició té
un sentit que podria ser traslladat
a una mida més gran. En aquesta
exhibició es podrà veure la feina
feta durant el meu darrer any,
que continua indagant en el dina-
misme i el buit, sempre ple, que

és un punt fonamental de la meva
obra”.

“Em fa molta il·lusió que coinci-
deixi aquesta exposició amb el
25è aniversari de la primera”, co-
menta l’artista. “Fins fa pocs
mesos ni recordava que havien
passat tants anys, m’ho van haver
de recordar. La meva obra ha so-
fert un procés evolutiu, de la ma-
teixa manera que la meva vida
personal, amb el que he après,
cosa que ha fet que la meva obra
arribi a ser el que és avui”, digué.

L’altra exposició s’inaugurarà di-
jous a la galeria Gabriel Vanrell de
Palma.• M.A. Antich
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