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Totes les sessions del Festi-
val DanSAT (del 9 al 12
d’abril) tindran una xerra-
da posterior amb el públic.
Des del Sant Andreu Teatre
es vol propiciar aquesta edi-
ció com un aparador on els
programadors interessats

en tot tipus de dansa con-
temporània puguin conèi-
xer de prop els treballs de
companyies que actuen
més fora de Catalunya que
al Principat. També hi ha
un evident interès per des-
pertar la curiositat de l’es-
pectador. Per això en les
funcions de divendres i dis-
sabte es presenten quatre

fragments d’espectacles
ben variats. Des de la recer-
ca del flamenc d’Increpa-
ción Danza amb nous rit-
mes fins al hip hop que es
fusiona amb la poesia, el
mim i la contemporània.

Les sis companyies que
intervenen en el DanSAT
presentaran espectacle en
la temporada vinent del

SAT! Dijous, Roberto
Olivan presenta A place to
bury strangers (que no ha
tornat a Catalunya des del 
2013). Dissabte es tanca
amb l’espectacle Cube, de
la companyia Kulbik.
CoBosMika, Increpación
danza, La Veronal i Tho-
mas Noone són les compa-
nyies que compartiran car-
tell en les sessions de diven-
dres i dissabte. El DanSAT
ja ha arrencat amb dos ta-
llers de dansa. El públic no
professional dobla l’assis-
tència del professional: els
espectadors volen practi-
car, a més de contemplar
coreografies. ■
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El DanSAT conrea la
curiositat del públic

Un detall d’‘A place to bury strangers’, de Roberto Olivan,
que obre el DanSAT ■ JESÚS ROBISCO

Una dotzena de programa-
cions escèniques que tre-
ballen en espais no conven-
cionals s’han aliat en la
Xarxa Xas, un projecte que
va néixer de les jornades
Cultsurfing a Barcelona
d’aquesta tardor. Després
d’una primera trobada a
Palma, fa uns dies la xarxa
va consolidar contactes
amb una trobada a Barce-
lona. A Xas hi ha implicats
projectes de Catalunya
(Festival Lola d’Esparre-
guera i Terrats en Cultu-
ra), el País Valencià (Caba-
nyal Íntim i Cuina Furtiva
de València), les Balears
(Cultura a Casa, Jardí de-
solat, Microteatre i Teatre
de Barra de Mallorca; i
Teatre de prop de Menor-
ca), l’Aragó (Matarranya
Íntim de Terol i Microne-
sia d’Osca) i Andalusia
(Redetejas de Sevilla).

Els objectius de la Xar-
xa XAS són principal-
ment compartir expe-
riències, produccions i
construir nous models de
gestió i finançament. En
aquest sentit, s’ha treba-
llat conjuntament per dis-
senyar estratègies per po-
tenciar aquests nous for-
mats, rendibilitzar els re-
cursos i fer visibles com-
panyies i projectes, així
com impulsar la creativi-
tat en total llibertat.

Els membres de la Xar-
xa XAS entenen que la
cultura s’ha de dur a qual-
sevol espai i que ha de ser
accessible i inclusiva. La
cultura, a més d’un dret,
ha de ser un element
transformador i una res-
ponsabilitat. ■

Una xarxa
integra dotze
iniciatives de
teatre insòlit
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N’hi ha de tots colors. I així
ho aplica Albert Espinosa
amb la seva literatura.
Després d’escriure El món
groc i de realitzar la sèrie
Polseres vermelles, l’autor
parla així de la darrera
obra: “És la meva preferi-
da, m’ha canviat.” Per l’au-
tor, l’essència d’aquest lli-
bre és “arriscada”. “Aques-
ta és sempre la resposta”,
diu. Escriu i parla del caos,
no com a desordre, sinó
com a “part de la personali-
tat sense judici ni moral”.

Per entendre el risc de
què parla Espinosa, aques-
ta cita exemplifica quin és
l’eix central d’El món blau
(Rosa dels Vents): “Quan
una persona no et com-
prengui, digues-li: no im-
porta, estima el meu caos.”
I Espinosa estima el seu
caos? “Jo l’estimo, el que
passa és que és quelcom
que s’ha de trobar. Crec
que al final quan indagues
en el teu caos descobreixes
coses que no saps perquè
les has deixades de fer”, co-
menta. I hi afegeix: “Crec
que al final a tothom l’ofega
la rutina, unes rutines que
les té allà, que no sap per-

què les fa, que formen part
del seu món, i és molt difícil
entendre què vols fer, i
aquesta sensació que et
fan tenir des de petit sobre
en què despuntes i en què
vols triomfar, realment...
jo crec que la societat porta
a valors equivocats.” Arran
d’aquests valors que la so-
cietat ens transmet, per
Espinosa, en la col·lectivi-
tat “ens defineixen les
pors, que són els dubtes no
resolts que s’acaben con-
vertint en pors”.

El novel·lista parla
d’aquest últim volum com
d’un llibre espontani, que
no va tenir dificultats per
redactar: “És com si me
l’haguessin xiuxiuejat a les

nits, i jo l’únic que havia de
fer era escriure’l quan em
despertava. Tant de bo por-
ti molta felicitat als lec-
tors.” La infància i la pre-
adolescència sempre són
presents en les seves no-
vel·les, és un aspecte molt
important en la literatura
de l’autor. “Quan tens dot-
ze o tretze anys crec que és
quan es crea el teu caos;
tinc dues nebodes de tres
anys i quan tenien un any i
mig els vaig ensenyar la ca-
ma que em falta i va ser
molt interessant perquè
al cap i a la fi han convis-
cut amb aquesta particu-
laritat i no tenen cap nor-
ma preestablerta, per a
elles forma part del que jo
sóc.” “Tu tens una cama i
jo en tinc dues”, em
diuen. “No ho veuen com
un problema”, explica.

A Albert Espinosa li
van amputar una cama
per culpa del càncer, i, en-
cara amb la mirada de les
seves nebodes, detalla:
“Hi ha una part de la cama
que sembla un tap de
xampany i elles em por-
ten el tap quan obrim una
ampolla i em diuen: ‹té,
per la teva cama›”. Conti-
nuant en aquesta línia,
Espinosa parla de la in-

fància com d’un univers
on no existeixen els pro-
blemes: “Els problemes
són la diferencia entre el
que esperem i el que acon-
seguim de les persones o
les coses.” I afirma que re-
alment podrem gaudir de
la vida quan “entenguem
el món com l’hora del pati
de l’escola i no com una
classe”, sosté.

Una manera d’identifi-
car i conèixer el nostre
caos és captar quin ins-
trument musical som:
“Fa poc, a l’Argentina,
una noia em va dir que

tothom és percussió, cor-
da o vent, tothom és un
instrument. He trigat
quatre mesos a trobar
què sóc, i sóc vent.”

Afirma que ell no té la
necessitat d’ajudar ningú,
ni de fer literatura d’auto-
ajuda: “Potser m’ajuda a
mi mateix. Aquest llibre
m’ha canviat.” Risc. Això
proclama Espinosa, anar
en contra de la incògnita i
de les pors: “Si tu canvies,
l’univers et cuidarà; si no
canvies, l’univers et do-
narà el mateix que ja
tens. Arrisca’t.” ■

Albert Espinosa publica la seva
cinquena novel·la, ‘El món blau’, que
representa “un canvi de tonalitat”
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Aventures,
amor i caos

Albert Espinosa continua triomfant com a escriptor, i encara
més després de l’èxit de ‘Polseres Vermelles’ ■ JUANMA RAMOS

“Gaudirem
de la vida quan
entenguem el
món com l’hora
del pati i no com
una classe”


