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Dansa
Una cruïlla intergeneracional

El títol de l’espectacle és prou 
significatiu: Cruïlles. Encreuament de 
diferents camins, confluència de 
personatges diversos amb un camí 
propi però que, en la intersecció –per 
curta que sigui– queda la marca d’un 
paisatge comú i únic. Luca Silvestrini 
és l’encarregat de captar i congelar 
aquest indret màgic en una obra que 
ens parla de la vida, de la immigració, 
de les diferències entre la gent i dels 
canvis dins d’un mateix cos.

Silvestrini és un coreògraf  italià 
establert a Londres des de fa quinze 
anys que, amb la seva companyia 
Protein, conjuga dos tipus de 
creacions: la feina amb ballarins 
professionals i els projectes de dansa 
comunitària. Com ell mateix explica 
a l’article de la publicació titulada 
L’espectador actiu que el Mercat de 
les Flors acaba d’editar, la diferència 
només rau en col·laborar amb 

persones que han escollit la dansa 
com a professió o com a passió. Però 
en tots dos casos passa per un 
recorregut conjunt que arribi a 
transformar tots els implicats. En el 
mateix llibre, fruit d’una trobada 
que va tenir lloc a Madrid l’any 
passat, Silvestrini explica alguns 
dels seus projectes anteriors, com 
Everything stopped (del qual se’n pot 
veure un vídeo a internet), on va 
reunir un grup d’adolescents 
expulsats del sistema escolar anglès 
i com, a partir d’un treball intensiu 
de tres setmanes, va aconseguir 
establir uns llaços de confiança i el 
gust per l’autosuperació que van 
acabar amb una obra escènica 
impressionant i, el més important de 
tot, un renovat orgull de trobar-se a 
la seva pell.

Al llibre també explica el cas de 
Dancing hospital, un projecte 
realitzat en un hospital infantil que, 
si bé no podia finalitzar dalt d’un 
escenari, es va recollir en una 
pel·lícula de Roswitha Chesher. Però 
tant si es tracta d’aquest tipus 
d’obres comunitàries com si treballa 
únicament amb ballarins 
professionals, el punt de mira de 

Silvestrini, defensor de la validesa 
artística d’aquests projectes amb la 
comunitat, està en l’espectador que, 
si no el pot tenir dalt de l’escenari 
amb ell, com a mínim el vol 
intensament receptiu.

Va ser durant el mes de juliol que 
apareixia per primera vegada pel 
Mercat de les Flors amb un projecte 

intergeneracional i, mentre visitava 
les festes del Poble-sec per anar 
assimilant el gust de Barcelona, va 
engegar amb uns tallers on es van 
apuntar més de 300 persones! Un 
èxit insospitat que el coreògraf  
atribueix al caràcter local, 
especialment donat al moviment i la 
festa. El que està clar és que 
aquí, a diferència dels 
protagonistes 
d’Everything 
stopped, 

treure’ns els mitjons i posar-nos a 
ballar, ens costa ben poc. 

Després va haver de fer una 
selecció (a l’escenari no hi cabien 
tots) de 104 persones repartides 
entre avis, pares amb nens petits i 
adolescents, que acompanyats per 
sis ballarins professionals, han estat 
assajant les possibilitats de 
moviment individual i de la 
compenetració d’uns i altres, en 
sessions interminables durant tot el 
mes de setembre. Quin serà el 
resultat d’aquest microcosmos 
gegantí en moviment? Ni el mateix 
Silvestrini podia tenir-ne una idea 
fixada per endavant. Serà, en tot cas, 
únic. 

‘Cruïlles’. Mercat de les Flors.  
Del 30 de setembre al 2 d’octubre.

Luca Silvestrini 
ha seleccionat 104 
persones del carrer 
i de totes les edats 
perquè ballin amb sis 
professionals. 

Uns avis queden per ballar  
hip-hop amb adolescents 
mentre bebès riallers 
juguen amb els seus pares. 
Per Bàrbara Raubert

Han assajat les 
possibilitats del 
moviment i de la 
compenetració
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