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El festival Sâlmon obre 
nous horitzons en la 

dansa contemporània

anys ha permès mostrar, a més de 
50 artistes, les seves coreografies 
en col·laboració amb algun dels 
20 centres de dansa europeus 
vinculats. El centre català ja li 
busca un relleu. 

La companyia Loscorderos in-
augurarà demà la programació 
amb ULTRAinnocència, un diàleg 
fora del llenguatge narratiu clàs-
sic on l’acció, la imatge i els sons 
resten importància a les paraules. 
Una apel·lació a les emocions i a 
l’energia física i mental. Un altre 
dels plats forts serà Islàndia, de 
La Veronal, una companyia nas-
cuda sota el paraigua del Mercat 
i que avui té un recorregut inter-
nacional sòlid, amb un director, 
Marcos Morau, que ja té el Pre-
mio Nacional. També hi haurà ta-
llers, xerrades professionals i un 
concert de Za! El preu dels espec-
tacles és de 8 euros.e

 
La Veronal 
reestrenarà 
Islàndia per 
cloure el 
festival 
Sâlmon.  
MERCAT DE LES FLORS

DANSA

Una immersió en el moviment més 
contemporani a través d’alguns re-
sidents de la fàbrica de creació del 
Graner i d’artistes locals. Aquest és 
l’objectiu del Sâlmon, el festival de 
dansa i moviment que acollirà el 
Mercat de les Flors del 27 de no-
vembre al 7 de desembre i que es 
consolida com “una finestra a cre-
adors locals amb talent i que estan 
en la recerca d’un llenguatge perso-
nal i diferencial al voltant del mo-
viment, amb punts de partida molt 
dispars, estètiques i llenguatges di-
ferents”, diuen els organitzadors. 

En total, tretze companyies o ar-
tistes presentaran els seus treballs, 
noms d’aquí que despunten a Euro-
pa com Manuel Rodríguez, Aimar 
Pérez Galí, Albert Quesada, però 
també d’internacionals com el su-
ec Jefta van Dinther, l’eslovena Ma-
la Kline i la portuguesa Tânia Car-
valho. De fet, el Sâlmon ha integrat 
fins a aquesta edició el projecte Mo-
dul-Dance, que es tanca aquest any. 
El projecte europeu liderat pel Mer-
cat de les Flors en els últims tres 
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El viatge d’un ‘fugitiu’ adolescent 
guanya el premi Carlemany 

El premi Carlemany, amb una 
dotació de 10.000 euros i convocat 
pel Govern d’Andorra, Grup 62 i la 
Fundació Enciclopèdia Catalana, 
té un doble jurat, format primer 
per adults i després per nou joves 
d’entre 14 i 16 anys. Nois com els 
alumnes de Verónica Sánchez, a 
qui des de fa anys intenta transme-
tre l’interès i l’estima per la litera-
tura, i que ara li han atorgat un 
guardó en el que ella anomena un 
“retorn kàrmic”.e

Verónica Sánchez és periodista i 
professora. GRUP 62

LLIBRES

Trencar amb tot, deixar la rutina a 
casa, agafar una motxilla i anar a 
veure món. Véronica Sánchez, peri-
odista i professora de literatura, va 
fer això: durant 7 mesos va viatjar 
per llocs com Mongòlia, la Xina, el 
Nepal, el Tibet i Nova Zelanda. Du-
rant aquella experiència comença-
ria a gestar-se L’escapista, el títol 
(provisional) de la seva primera no-
vel·la, que acaba de ser guardonada 
amb el premi Carlemany 2014 per al 
foment de la lectura i que veurà la 
llum a finals de març del 2015. 

En la ficció, l’escapista no és ella 
sinó un adolescent de Barcelona, 
que canviarà el confort i la xarxa de 
seguretat que li atorguen les dones 
de la seva vida per viatjar pel món 
amb el seu pare, amb qui fins ales-
hores ha tingut una relació intermi-
tent. “Tenia sentit preguntar-me 
com hauria viscut aquell viatge un 
noi de 17 anys”, explica l’autora. Un 
viatge iniciàtic que estarà molt con-
dicionat per les noves tecnologies, 
farcit de referències musicals, au-
diovisuals i literàries, i que acabarà 
demostrant que desconnectar i dei-
xar-ho tot enrere no és fàcil en cap 
dels sentits. 
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