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La Caldera, en ebullició
3El nou centre de dansa ha d’acollir el festival BIDE a finals de mes

MARTA CERVERA
BARCELONA 

E
ls ballarins i coreògrafs del 
centre de creació La Calde-
ra –la seva històrica seu a 
Gràcia la van haver d’aban-

donar– es preparen per estrenar nou 
local. Les obres als antics cines Re-
noir Les Corts encaren la recta final. 
A partir del dia 29 fins al 3 de maig, 
l’espai ha d’acollir el Barcelona ln-
ternational Dance Exchange (BIDE), 
plataforma de trobada i intercanvi 
per a professionals de la dansa.  «L’es-
forç ha sigut molt gran. Només ens 
falta l’esprint final, que serà titànic», 
vaticina Alexis Eupierre, director de 
La Caldera. «Gairebé no hem tocat 
res de l’estructura de l’edifici per 
economitzar. Conservem els banys i 

que es podrà transformar en espai 
per acollir-hi creadors en residèn-
cia. «A la nova Caldera volem anar a 
més però mantenint el mateix espe-
rit i unes línies de treball similars», 
afirma el director. El 50% de l’espai 
estarà ocupat pels antics calderers i 
la gent nova que s’ha anat sumant 
al projecte al llarg d’aquests 20 anys. 
«L’altre 50% s’obrirà a través d’una 
convocatòria pública per a la qual es 
crearà una comissió de selecció. Hi 
haurà un procés transparent», afir-
ma Eupierre.
 Se seguirà recolzant la creació 
amb residències i formació continu-
ada i s’ajudarà la coproducció. Com 
a novetat hi haurà una sèrie de ser-
veis compartits de gestió i produc-
ció. «Abans les companyies s’ocupa-
ven d’això. Avui, com que no tenen 
diners, s’ha d’inventar un sistema 
de serveis per donar suport a la ges-
tió d’espectacles».

 L’objectiu és que d’aquí tres anys 
La Caldera s’hagi transformat en un 
centre de referència de creació i ex-
hibició. «No comptarem amb un di-
rector artístic per a la programació 
sinó amb comissaris que treballin 
per cicles per mostrar d’aquesta 
manera diferents perfils de dansa i 
d’art en lloc de tenir una única mi-
rada». Espera donar cabuda a tota 
mena de propostes, des dels experi-
ments més radicals, fins als més co-
mercials, la performance o la dansa 
destinada al públic familiar. «Ens 
agradaria que La Caldera es veiés 
com un espai d’exhibició obert i po-
livalent».
 El pressupost de l’obra era de 
500.000 euros i s’ha incrementat en 
140.000 euros després de sorgir pro-
blemes d’estructura que no s’havi-
en previst. La façana amb prou fei-
nes es tocarà. «El que és important 
ara és poder entrar-hi i començar a 
treballar». H

transforMacIó DEls antIcs cInEs rEnoIr lEs corts 

33 Estat actual de la façana dels vells cines Renoir Les Corts, en plenes obres per ser la seu de La Caldera.
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«L’esforç ha sigut 
gran. Només ens falta 
l’esprint final, que serà 
titànic», admet Alexis 
Eupierre, el director

el bar al mateix lloc per aprofitar els 
baixants, també les taquilles estan 
igual», explica. El cine Renoir tenia 
sis sales. La Caldera en disposarà de 
cinc: tres d’assaig –una serà també 
d’exhibició–, un espai polivalent i 
un altre compartit que estarà dedi-
cat al co-working. Allà s’instal·larà 
l’Associació de Professionals de la 
Dansa de Catalunya (Apdc), actual-
ment ubicada a la Fabra i Coats.
 A l’entrar, el canvi més visible és 
la unió de la sales de cine 1 i 2 for-
mant en un gran espai d’assaig que 
compta amb llum natural. La sa-
la contigua també comptarà amb 
llum diürna, però no així la resta. Al 
pis superior ja s’estan col·locant les 
rajoles de les dutxes i aviat seran vi-
sibles els canvis a la sala de reunions 33 Aquesta sala d’assaig ocupa les antigues sales 1 i 2 dels Renoir.
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ESTRENA A LA SALA BECKETT

Un viatge emocional pels laberints 
de la inconsciència, per l’oceà de la 
infància perduda. És el que propo-
sa Blau, obra de Ferran Joanmiquel 
que estrena avui la Sala Beckett 
(fins al 10 de maig) en la seva apos-
ta per la nova dramatúrgia cata-
lana. La dirigeix Jordi Prat i Coll, i 
Manel Barceló encapçala un elenc 

que integren també Francesc Fer-
rer, Berta Giraut i Pau Gómez.
 L’acció transcorre una nit de cap 
d’any a alta mar. Un vaixell carre-
gat de joguines naufraga i només 
queda un supervivent, Jofre, el me-
cànic del vaixell (Barceló), que hau-
rà de seguir les instruccions d’una 
telefonista a l’espera del rescat. La 
dona, explica Girau, es veurà afecta-
da per les seves debilitats i traumes, 
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i això dificultarà la manera de por-
tar la situació. El pilot de l’helicòp-
ter que ha de salvar-lo completa el 
diàleg a tres bandes on s’entrellacen 
pors, desitjos, traumes i fòbies fins a 
un punt en què es difuminen els lí-
mits de la realitat i apareix el terri-
tori oníric.

Hipnòtic i oníric

L’obra, apunta l’autor, «parla de so·
ledat, d’aïllament, de la impossibili·
tat d’entendre’ns els uns amb els al·
tres, de la infància», a través d’uns 
personatges portats a una situació 
extrema que derivarà en onírica, lí-
quida. «És una espècie de tripi que 
traspassa fronteres: les de la reali·
tat que vivim, o de la part que per·
cebem», afegeix Joanmiquel, que 
confessa la influència de La nit àrab, 
de Roland Schimmelpfenning, un 
text amb «alguna cosa hipnòtica i al·

lucinògena» que ha volgut trans-
metre també a Blau.  
 Pel director, l’obra planteja la 
necessitat de créixer, encara que 
¿cap on? «Ens diu que hem de dei·
xar l’osset de peluix enrere i ser 
adults. ¿Com fer·ho sense brúixo·
la per orientar·nos? ¿Com fer·ho 
si ens sabem objectivament inú·
tils? Blau apunta que només de·
pèn d’un mateix deixar d’estar 
cansat de tenir por», argumenta 
Prat i Coll.
 Assegura el director que tro-
bar la teatralitat del text ha sigut 
un gran repte. «He buscat un ter·
ritori visual, sonor, imaginatiu pe·
rò no descriptiu i sempre al servei 
del text, de la paraula com a mo·
tor d’acció. I dels actors que la ju·
guen», conclou. Segons la seva opi-
nió, Blau demana capbussar-se 
com qui mira un quadro de «Dalí, 
de De Chirico o de Max Ernst». H33 Oníric 8 Barceló, a ‘Blau’.
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L’oceà dels 
traumes infantils
Ferran Joanmiquel busseja en la inconsciència, la 
soledat i la infantesa a ‘Blau’, que dirigeix Jordi Prat i Coll 


