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Tenen un sostre en comú: El Graner, la 
fàbrica de creació de dansa de l’Ajuntament 
que gestiona el Mercat de les Flors. Un 
mateix cel: Barcelona. I un llenguatge actual: 
el d’ara. Són Pablo Gisbert i Tanya Beyeler, 
Sònia Gómez, Eulàlia Ayguadé i Guido Sarli. 
Ballen, escriuen, actuen, coreografien. I són 
l’esperança blanca de l’escena catalana quan 
parlem d’internacionalització, de nous 
formats, d’avantguarda. Alguns, com 
Gómez, antiga reina de l’underground 
barceloní, han aconseguit mantenir un 
esperit lliure que molts dels seus companys 
de ruta han abandonat. Altres, com 
Ayguadé, van tornar a Barcelona fa tres 
anys després de guanyar-se un nom en les 
millors companyies britàniques de dansa 
contemporània, d’Akran Khan a Hofesch 
Shechter. D’altres, com Gisbert, estan pujant 
com l’escuma, gràcies sobretot a la 

companyia La Veronal, on és el dramaturg. I 
alguns altres, com l’italià Sarli, capità 
d’Umma Umma Dance, ha vist a Barcelona 
una oportunitat per aixecar el vol un cop ha 
treballat per a gent tan important com la 
Batsheva Dance Company.

 Diuen que tenen poques coses en comú, 
però aquí els aturem. I Sarli admet que sí, que 
tots busquen “trencar barreres entre la 
dansa, el teatre i la performance”, que fan 
“treballs híbrids”. 

 Ayguadé creu que el panorama ha canviat 
molt en els últims anys. Ara hi ha el festival 
SÂLMON i el Graner. “No són coses grans, 
però ajuden a donar visibilitat”, assegura. El 
Graner, de fet, sembla una infraestructura 
d’un altre país, molt europea: un espai-taller 
al límit de la ciutat on els ballarins i les 
companyies, d’aquí i de fora, poden crear 
sense pressa. Gómez, en canvi, no és tan 

optimista i, taxativa, ens recorda que la crisi 
s’ha portat per davant el 90% de les 
plataformes de creació contemporània. 
“Quan va desaparèixer La Porta [associació 
de dansa independent], vaig pensar que tot 
estava perdut. Només queda el SÂLMON, el 
Graner, el Mercat i la Secció Irregular. És un 
desert”, diu. Gisbert cita més cadàvers: els 
festivals LP i les Nits Salvatges que es feien 
al CCCB, el Dies de Dansa... Punts clau de 
l’escena alternativa d’on van sorgir ells 
mateixos i que ara no produïran res nou. I no 
parlem d’espais com la General Elèctrica de 
Roger Bernat, mort fa més d’una dècada.

 “Ara és el moment del baix pressupost i de 
pensar en gran, cosa que ha donat algun 
gran resultat, com La Veronal”, comenta 
Sarli. La crisi els neguiteja, els escassos 
diners que hi ha per a la cultura, però també 
els esperona. “La situació actual ens permet 
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tornar a l’essència de la creativitat: crear del 
no-res i sense pensar en els diners”, afegeix. 
Tots parlen de llibertat i del veritable interès 
que hi ha Pirineus enllà sobre tot el que està 
passant a Barcelona. Una de les causes de tot 
plegat és que, per sort o per desgràcia, molts 
artistes han hagut de marxar fora a estudiar, 
o a acabar de formar-se. Alguns han tornat i 
han mantingut els canals oberts amb els 
llocs on han estat, cosa que els permet tirar 
endavant projectes internacionals quan aquí 
no hi ha calés. 

El panorama europeu ha canviat força. 
Com diu Gisbert, ja no es tracta d’anar a un 
lloc i fer un bolo, sinó que et munten un taller, 
workshops, coneixes el públic i, quan fas 
l’espectacle, ve molta gent, perquè has estat 
una setmana fent púbic. “Fer públic”. 
Aquesta és la clau de volta, segons Gómez. 
Una cosa que a Espanya no s’ha tingut en 

compte i, fins i tot, s’ha menystingut.
El 19 i 20 d’octubre, podrem veure al 

SÂLMON un programa doble que per ell 
mateix ens permetrà escatir tot el que hem 
dit fins ara. Per una banda, Ayguadé ballarà 
Portland, una peça coreografiada per La 
Veronal (Marcos Morau i Pablo Gisbert) amb 
text de David Foster Wallace, dins de la qual 
trobarem un personatge solitari que 
contempla el món actual des d’un paisatge 
lunar. I per l’altra, Umma Umma Dance 
posarà de llarg Stuntman, també un solo 
(d’Ares d’Angelo) que és una reflexió d’algú 
que busca la seva identitat a través dels 
clixés extrems de la vida, entre la realitat i la 
ficció. “És un bany de cinema de baix 
pressupost”, afegeix Sarli.

El 23 i 24 d’octubre, la tropa paral·lela de 
Gisbert, El Conde de Torrefiel, farà teatre. 
Més concretament, La chica de la agencia de 

viajes nos dijo que había piscina en el 
apartamento, un títol estil Carles Santos, 
llarguíssim, que ens remet a dues noies que 
se’n van de vacances a la platja, parlen de la 
seva vida i els passen moltes coses low cost. 
L’actriu Tanya Beyeler deixa clar que fan 
teatre, tot i que, remarca, se senten més a 
prop del món de la dansa, certament un 
univers més obert.

El dia 25 serà el torn de Sònia Gómez, que 
tenia un compte pendent amb la cultura 
club. Per això a The inquisitive middle agafa 
l’últim disc del productor britànic James 
Holden, The inheritors, i ens l’explica a 
través del moviment de la ballarina anglesa 
Lucy Suggate. No es pensin que Gómez s’ha 
passat a la dansa contemporània –li recordo 
allò que em va dir una vegada, que era 
incapaç de repetir dos passos–, sinó que el 
que faran en escena és improvisar. 
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