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Gestos
d’il·lusió

CRÍT ICA DE CLÀSSICA

Roberto Olivan, l’estiu passat, als arrossars del delta de l’Ebre amb uns ballarins

ORIOL MARGALEF
Deltebre

El ballarí i coreògraf Roberto
Olivan ha posat arrels al delta
de l’Ebre. Després d’organitzar
al llarg de diversos estius el ta-
ller Deltebre Dansa, un certa-
men formatiu que atreu als ar-
rossars centenars de joves artis-
tes d’arreu del món, Olivan ha
decidit transformar una antiga
discoteca del municipi en tot
un laboratori de les arts en mo-
viment. Una festa amb música i
performances servirà, aquest
divendres que ve, per presentar
l’Espai de Creació Enclave.
L’activitat inicial del centre se-
rà la formació, encara que la
idea és que el projecte es posi-
cioni com a aparador d’avant-
guarda, on els nous talents des-
envolupin i posin en pràctica el
seu art.
Nascut a Tortosa (1972), Oli-

van va aprendre a moure’s en
escena a Bèlgica, i el seu esperit
inquiet no ha parat ni un solmi-
nut en els darrers 22 anys. Tre-
ballant per a grans companyies,
com Rosas, o en el seu propi
projecte, Enclave, Olivan s’ha
guanyat l’aplaudiment interna-
cional amb un estil instintiu,
fluid i precís.
El seunomcontinuarà aparei-

xent en els crèdits de grans
muntatges, tant aquí com a l’es-
tranger –ara treballa en un nou
espectacle per al Mercat de les
Flors, un referent de les arts en
moviment–, però el festival Del-
tebre Dansa i la gran bellesa al
natural de la zona li han fet
prendre noves decisions a la
vida.
El delta de l’Ebre, aquesta

plana d’arrossars i riquesa bio-
lògica amb personalitat pròpia,

“reuneix unes característiques
de situació, entorn i tranquil·li-
tat idònies per desenvolupar
qualsevol tipus de creació artís-
tica”, explica Olivan.
Bona part de l’èxit del Del-

tebre Dansa, de fet, es basa en
la singularitat de la cultura i el
paisatge del delta, no només
com a font d’inspiració sinó
com a espai d’integració. Amb
la posada en marxa de l’Espai
de Creació, una nau de color
pistatxo a l’entrada del poble,
Olivan fa un pasmés en aquesta
direcció. “I això és important:
és una iniciativa privada 100%.
La gent s’ha d’espavilar amb la
crisi, perquè res no tornarà a
ser com era i ningú no vindrà
ambdiners a ajudar-nos”, recal-
ca el coreògraf.
Després de diversos mesos

de reforma i posada a punt, la
nova distribució d’espais de
l’antiga discoteca Mina obeeix

als tres pilars constitutius de
l’Espai de Creació Enclave.
D’una banda, hi haurà el Niu
d’Acollida, un viver obert a
companyies i creadors interna-
cionals que vulguin desenvolu-
par les seves idees i projectes
en un entorn que és estimulant,
professional i alhora còmode.
La premissa és fora cotilles,
convencions i gèneres. “Aquí
tot és possible si entra en el
camp de les arts”, diu Olivan.
La primera residència, al fe-
brer, la durà a terme la clown
Alba Sarraute.
El centre, que servirà com a

local d’assaig per a Enclave, la
companyia d’Olivan, disposa
també d’un aparador, la Sala
Moviment, un espai multidis-
ciplinari on es mostrarà el que
es cuina al centre i, alhora, es-
tarà obert a muntatges creats a
l’exterior. De fet, Olivan pretén
que ambmés rodatge la sala ofe-
reixi una programació cultural
estable.
La tercera pota del centre és

l’àrea de formació, en què s’im-
partiran cursos i tallers adre-
çats a totamena de públics, una
cosa que ja es va iniciar amb el
Deltebre Dansa.

L’oferta de cara al 2012, molt
pensada per al públic de pro-
ximitat i amb horaris setmanals
ja establerts a www.enclave.
cat, preveu tallers de dansa ur-
bana i iniciació al circ contem-
porani, passant per especiali-
tats de flamenc i balls de saló, i
diverses tècniques de control
del cos com pilates i ioga.c

Concert de Sant Esteve

Intèrprets: Escola Coral
de l’Orfeó Català, Orfeó Català
(Josep Vila, director)
Lloc i data: Palau de la Música
(26/XII/2011)

JORGE DE PERSIA

Cal celebrar el bon resultat
d’aquesta proposta tradicional,
amb alegria, amb la il·lusió i es-
pontaneïtat dels cors de Petits i
Mitjans, un repertori molt ade-
quat i l’encert del bon acompa-
nyament amb instruments d’è-
poca. I en qualitat, i a més fres-
cor, les cançons de Francisco
Guerrero pel Cor de Noies, així
com l’ambició i realització del
Lauda Jerusalem de Monte-
verdi i O Magnum Mysterium
de Victoria pel Cor Jove. I, a la
segona part, una realitzaciómag-
nífica dels tres versicles d’Ad-
vent, Nadal i Any Nou op. 76 de
Mendelssohn que van mostrar
el plaer de cantar i una alta qua-
litat per l’Orfeó Català, reite-
rada en el transparent O Mag-
num Mysterium de Lauridsen. I
dues estrenes: la frescor i ame-
nitat d’Impressions nadalenques
de Marc Timón Barceló, i la
intensitat expressiva, amb un
llenguatge afí a la profunditat,
fins i tot en l’ús dels recursos ins-
trumentals de la cobla, d’El sol
d’hivern de Xavier Pagès. Feina
formidable i cuidada de Josep
Vila, que la nit de Nadal va de-
dicar a la Sibil·la una composi-
ció vocal bonica estrenada a la
catedral.c

VICENÇ LLURBA

Una antiga discoteca
acull Enclave,
que serà una
escola de dansa
i un viver creatiu

Eldeltade l’Ebreesconverteix
enuncentredecreació idansa
El coreògraf Roberto Olivan instal·la als arrossars un laboratori de ball


