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Últim moviment
per la dignitat
La companyia de David Campos tanca la seva trajectòria de
25 anys amb una funció de ‘Giselle’ a Terrassa

ra una alarma que no deixava de
sonar. La companyia David Cam-
pos diu prou i decideix arraconar

els espectacles. Costarà que reprenguin
l’activitat, desenganyats després d’anys de
lluita, amb quasi l’únic suport del públic.
La dansa clàssica a Catalunya no aconse-
gueix superar l’estigma dels anys vuitanta,
quan les administracions van fer una
aposta ferma per la dansa contemporània
(que el mateix David Campos aprova) pe-
rò que va arraconar voluntàriament la que
tenia més tirada per als espec-
tadors (cosa que el coreògraf
critica). David Campos ha de-
fensat al llarg de la seva trajec-
tòria l’exigència de la clàssica,
però no s’ha resignat a repro-
duir les coreografies de sem-
pre. Més aviat al contrari, ha
volgut revolucionar aquell
univers, inicialment incorpo-
rant nova sonoritat (com el
jazz) i, darrerament, donant
lectures contemporànies als
llibrets de sempre. Amb un
vestuari i una dramatúrgia
gens innòcues, sempre amb
una intencionalitat. L’actua-
ció de comiat serà avui a les 6
de la tarda al centre cultural
Unnim de Terrassa. Les altres
actuacions programades per a
aquest 2013 s’han anul·lat.
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David Campos va anunciar aquesta set-
mana que plegava, després de 25 anys de
carrera a Barcelona. Al 1987, rep amb Irene
Sabas l’encàrrec de liderar el Ballet de Bar-
celona, un projecte en què hi estaven vin-
culats tant la Generalitat com productors
privats. Van deixar el Ballet de Flandes, on
eren membres actius des de feia una dècada
i van tornar a la seva Barcelona natal. La se-
va sorpresa va ser quan la Generalitat se’n
va desentendre i, com un castell a l’aire,
també es van retirar els operadors privats.

Ells van optar per fundar una
escola de dansa i, paral·lela-
ment, arrencar una compa-
nyia pròpia. Campos admet
que la primera etapa va ser
bastant fantasma, per les difi-
cultats d’estructura, tot i que
ja van tenir bones respostes de
públic actuant, per exemple,
per a grups de turistes a la
Costa Brava. L’empenta que
agafava artísticament la com-
panyia no es corresponia amb
el compromís de les institu-
cions. Fins i tot, se’ls barrava la
possibilitat d’actuar a l’Espai
(un equipament que servia
d’aparador per a companyies
professionals de dansa i de
música). Després de molta
pressió, els van deixar fer unes
actuacions puntuals. Van om-

plir al 100% amb gent que venia amb auto-
cars i tot, recorda agraït el coreògraf. Un fet
insòlit per a aquell equipament, comenta
Campos. Es van sentir forts per demanar
una major implicació de l’administració.
Sense èxit. Aquesta primera frustració va
comportar un parèntesi d’activitat fins al
2000.Van ser anys de replantejar el projec-
te. A partir d’aquesta data, van rebre el su-
port de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet. Van ser companyia resident des
de llavors, van anar trobant major ressò,
amb actuacions al Palau de la Música, però

I Corella?
Des de fa mesos, Ángel
Corella mira de comptar
amb la implicació de les
administracions per
allotjar la seva
companyia a Barcelona.
David Campos celebra la
seva vinguda d’entrada.
Però critica que Corella
digui que és l’única
companyia de clàssica
privada i apropiant-se el
nom de Barcelona.
Denuncia que pugui
rebre ajudes, només pel
fet de venir de fora. Això
desmoralitza, admet.
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Campos defensa
l’exigència de la
clàssica, però no
s’ha resignat a
reproduir les
coreografies de
sempre

David Campos, coreògraf i director

“No sé per què no s’ha reproduït l’exemple
de Terrassa amb la dansa en altres llocs”

s un entusiasta, que ha comprovat,
que ha de centrar la seva activitat ar-
tística, en un espai viable que sigui

compensat. La clàssica autòctona segueix
patint el mal d’ull institucional.
Plega la companyia. Continua l’escola activa?
Sempre han estat associades però han ac-
tuat independentment. L’escola funciona
ara millor que mai perquè hi ha el mateix
nombre d’alumnes, però els que hi ha estan
molt més motivats. Amb la crisi, es trien
molt més les activitats de després de l’esco-
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la i vénen els que de debò els agrada ballar.
Es considera un damnificat per l’acusació de
corrupció a l’ara exalcalde de Santa Coloma de
Gramenet Bartomeu Muñoz?
L’alcalde sempre va ser el nostre principal
defensor. Acollir-nos com a companyia de
dansa clàssica el desmarcava de la resta
d’ajuntaments. Quan van aparèixer totes
les acusacions, ens va sorprendre perquè
amb la nostra gestió sempre va ser molt es-
tricte. Cap aportació se saltava cap tràmit.
És cert que amb el canvi es va voler distan-

ciar d’allò en què Muñoz s’havia significat.
Però ja teníem la crisi a sobre. 
Sempre diuen que hi ha públic per a la clàssi-
ca a Catalunya. No és suficient el taquillatge
per sobreviure?
Potser sí amb el temps. Ara vivim un siste-
ma caduc, tot depèn de les subvencions.
Les sales també. I se les premia més si va-
rien les companyies que acullen. És indife-
rent que la companyia que ja té un públic
presenti títol nou cada any. S’ha de donar
joc a tots. També és veritat que nosaltres El coreògr
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també al Romea, o al Gran Teatre del Liceu
(on segueixen pagant elevats caixets per
companyies neoclàssiques internacionals).
Campos lamenta que no es pogués com-
pensar alguna actuació de menys de les in-
ternacionals per donar aire a l’autòctona. 
Mai no han actuat al Mercat de les Flors.  És
reveladora també la poca atenció del TNC
per la dansa (ni tan sols contemporània,
avui) de casa. La seva alternativa va ser fer
temporades als privats. Però el risc és massa
elevat. Han decidit penjar les sabatilles de
puntes. Diumenge serà una festa. ❋

Àlbum i
memòria. De
dalt a baix i
d’esquerra a
dreta, diferents
coreografies:
Turn me on
(2006), Euràsia
(2004), La
màscara de la
mort roja (2000),
En clau de jazz,
(2008) i Giselle
(2010)./ CIA.
DAVID CAMPOS

defensem una estructura laboral. I a tot el
món cal un suport, públic o privat, a part
del taquillatge. També és cert que fora de
Barcelona molts cops s’entra de franc.
Nosaltres aconseguíem cobrar 25 euros.
S’acomiaden a Terrassa. És un oasi per a la
dansa clàssica a Catalunya.
Ens va costar molt accedir al cartell de Ter-
rassa. Durant quasi 30 anys s’ha fet progra-
mació de dansa. El públic està molt ben trac-
tat. És l’únic teatre al qual li importa la dansa
clàssica de forma regular. No sé per què no
s’ha reproduït en altres llocs.
Els últims títols remeten al clàssic. Calia as-
segurar públic?
Va ser una estratègia empresarial, sí. El pú-
blic està molt cremat del que no coneix. Nos-
altres fem un títol conegut però donant-li un
gir. Vam fer obres samb música nova de les
quals estem molt satisfets però que, real-
ment, no han tingut sortida. ❋af, en foto d’arxiu EFE/A. OLIVÉ

ota el paraigua de l’Aixopluc, el Teatre Lliure
recupera una obra inquietant, que es va poder
veure poques setmanes a la Sala Beckett el maig

passat, després d’haver-se inaugurat al Festival Lola
d’Esparreguera el 2011. Es tracta d’Imatges gelades,
una peça amb què el dramaturg finlandès Kristian
Smeds debuta a Catalunya (premi de Teatre Europeu
a les noves Realitats Teatrals 2011). L’obra es podrà
veure fins al 24 de març a l’Espai Lliure. Smeds retrata,
en deu escenes, deu quadres que volen mostrar una
desena de soledats, tenyides de desesperació i mort.

Qui hagi anat mai a Islàndia de turisme, s’adonarà
que el seu àlbum de viatge es limitarà a l’extraordinà-
ria natura acompanyada dels companys de viatge, per
prendre perspectiva. Passa igual en aquest interessant
muntatge de Kristian Semds, amb una direcció molt
neta i afinada d’Alícia Gorina. L’àlbum familiar que
pretén retratar és només la suma d’unes individuali-
tats que no aguanten el somriure a la càmera, que no
saben mirar-se a la cara però que, paradoxalment, ne-
cessiten el contacte físic amb desconeguts o els banys
de sauna per prendre mesura del seu cos. Anna Alar-
cón, Pepo Blasco, Mireia Gubianas, Sergi Misas i Ma-
ria Pau Pigem interpreten amb aquesta intensa fre-
dor. La nena muda fa de fil narratiu, tot i ser, en reali-
tat, una mena de fantasma, de record. L’escenografia

de Sílvia Delagneau també és molt encertada: unes ca-
setes de joguines, boniques però angoixants de dins
estant. Amb unes finestres minúscules des d’on es pot
espiar la imatge veïna sense ser vist. Quan el gel és odi,
l’aigua no s’atreveix a baixar alegrement riu avall. 

En un continent massa incomunicat (tot i les facili-
tats que, aparentment, dóna la tecnologia actual),
avui Smeds, és un perfecte desconegut per a la majoria
de veïns que mullen els peus a la Mediterrània. En
canvi, és una icona al seu país. Ben mirat, poc es co-
neix de la dramatúrgia finlandesa a Catalunya. La sort
ha estat que Gorina (que va fer un Erasmus a Finlàn-
dia el 2005) hagi pujat a escena anteriorment dues pe-
ces de Sara Turunen, que és membre del col·lectiu In-
di Gest: Puputyttö (La chica conejita) i Pienso en ti y
hago las gachas de patata. ❋
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Crueltats en una
casa de nines
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FÓRMULES
PER ATRAURE
EL PÚBLIC
AL TEATRE
Taula rodona.

i intervenen
Cristina Calvet
(advocada
AADPC),Toni
Casares (Sala
Beckett), Quim
Marcé (T.
Bescanó), Arnau
Marín (Cia.
Enjòlit), Judit
Segura (Atrápalo)
i Jordi Sellas
(director general
de Creació i
Empreses
Culturals).
Lloc i dia: A
l’Auditori CERC –
Pati Manning, dilluns
a partir de les 7.
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Joc o somni 
La desproporció
escenogràfica aporta
una distància a la
realitat. Així, l’obra
navega entre un
paisatge desconegut
i unes emocions
comunes
ALEJO LEVIS


