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Preguntes

OBC-PabloGonzález

Llocidata:L’Auditori
(1719/IV/2005)

JORGE DE PERSIA

L’OBCvaferunacommemoració
danesa, amb una obra de Carl
Nielsenenel seu150èaniversari i
una altra d’Albert Amargós, en
càrrec del consolat danès. Obra
de molt bon ofici, que com feia
Nielsen gaudeix del color de l’or

questra, a la qual cosa afegeix
Amargós un formidable passatge
d’aire de jazz en una construcció
sòlidaigrata.Faanysuntitularde
l’OBC insistia amb obres de Fin
làndia, ara hem tingut diverses
sessions de Nielsen. Admiro tots
dos països però... qui programa a
l’OBC? Quan mirarem els nos
trescalendaris i lanostracultura?
Es compleixen 150 anys d’Enric
Morera, 100 d’El amor brujo, i
també és l’aniversari del mo
dernista basc Josemari Usandi
zaga, estèticament molt relacio

nat amb Catalunya en el seu eix
ambParís. I, sense anar tan lluny,
aquest any en fan 80 Josep Soler,
JordiCervellóiSalvadorPueyo....
En termes musicals, el Triple

de Beethoven va ser molt elo
qüent, amb el jove cellista Edgar
Moreu i els ja reconeguts Katia
Buniatishvili al piano i Renaud
Capuçon al violí. L’orquestra
aviat va recuperar agilitat, i la di
recció deGonzález va ser precisa
i ben articulada. La Simfonia Els
quatre temperaments de Nielsen
és una obra formal, superficial,
allunyadade l’hipocràtic, quesap
utilitzar l’orquestra, encara que
ho fa amb temàtica i recursos ba
nals, allunyada de qualsevol de
lesgransobresderepertori.!

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Elmercat de la dansa de Catalunyamostra aquest cap de setmana
aOlot treballs de 20 companyies a la recerca de programadors

Elpúblic i elSismògraf

MARC ARIAS

L’eclèctic festival tambémostra dansa urbana

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Catalunya té una cu
riosa vocació de rei
niciarse pel que fa a
les polítiques cultu
rals aplicades a la

dansa. Una vegada i una altra, es
parteix d’unes bases que estratè
gicament pretenen aconseguir
que la germana pobra de les arts
assoleixi l’estatus de què gaudeix
a la majoria de països europeus.
La culpa que l’assumpte no pros
peri, es diu, és de l’oferta. Ha de
ser atractiva per omplir teatres;
altrament, lescompanyiesnosor
tiran del dèficit. Fa lustres que el
sectorsentparlardecrearpúblics
mentre se succeeixen experièn
cies sense continuïtat (Abril en
Dansa, Dansa a Catalunya, Tens
Dansa...)Eldéjàvuésnotori, i tot i
així, laprofessióaténambuncert
desencant entusiasmat l’últim
movimentde fitxadelGovern.
Ésel Sismògraf, el festival “que

detecta el moviment” i que des
delseuemplaçamentaOlothaes
tat batejat com a mercat estratè
gicde ladansadeCatalunya,de la

mateixa manera que Tàrrega ho
és del teatre de carrer i Vic de la
música.En la sisenaedició, elSis
mògraf esperfila comelbastióde
la conselleria de Cultura per al
seu Pla Integral de la Dansa: “No
és un fet puntual sinó que respon
a un sistema, és una manera de
crear teixit”, assenyalen des del
Govern. El festival hamultiplicat
per sis els 70.000 euros de pres
supost de l’any passat... La Gene
ralitat en posa 150.000, l’Ajunta
ment d’Olot 125.000 i la Diputa
ció de Girona 30.000 més.
L’objectiu d’aquest mercat, que
enuncapdesetmana(del24al26
d’abril) concentra una oferta glo
bal i eclèctica, és amplificar la
dansa, augmentar la contractació
i, òbviament, el seupúblic.
Programadors i audiència tin

dran ocasió de veure treballs re
cents d’estils eclèctics però amb
una característica essencial, això
és, la capacitat d’adaptació als
temps que corren utilitzant for
mats flexibles que es puguin des
envolupar en tota mena d’espais.
Impossibledonarmésfacilitatsal
programador. “És que Sismògraf
nonomésdetectaelmovimentsi

nó el que és possible”, apunta la
coreògrafa Sabine Dahrendorf,
queestrenaràEpílegd’uninici,es
pectacle ambulant pensat per
personalitzarse en entorns pa
trimonials, enaquestcasL’hospi
ci d’Olot (divendres i dissabte, 23
h). Fins a una vintena de compa
nyiesmostraran espectacles: Àn
gels Margarit portarà els des
muntablesCapricissobrelamúsi
ca de Paganini i partint del teatre
Principal (divendres, 21h) estre
narà una versió de carrer que es
desplegarà pels racons de la ciu
tat.RogerBernat,per lasevapart,
representarà laConsagració de la
primavera al Firal (divendres, 23
h); SolPicó iVeroCendoya inter
actuaran amb el col∙lectiu musi

cal Moviment d’Insurrecció So
nora en una rigorosa improvisa
ció (SalaTorín, dissabte, 0.15 h), i
SoniaGómezpresentaràentreal
tres treballs un dietari de la soli
tudtitulatBallarina.Aaltrescom
panyies com Cobosmika o Los
Corderos s’hi sumaranpropostes
estrangeres com la de la contor
sionista quebequesaAdreáneLe
crec, que explora el cos i l’arqui
tectura, o la de Circolando, que
estrena foradePortugalel seues
pectacleHores, dos exemples de
bonapràcticaadaptativa.
“En general vivim una època

superficial, quan precisament fa
20o30anysapostàvemperpeces
de risc,” conclou Àngels Marga
rit. “El programador s’ha acomo
dat, es vol el virtuosisme total, no
ja del ballet clàssic, sinó del con
temporani. Però les noves gene
racions de coreògrafs continua
ran fent peces crítiques, que aquí
no ompliran teatres, però que a
Europa troben el seu lloc, perquè
hihaproduccionsperatotselsni
vells. No s’ha d’oblidar que els
gustos canvien, i això s’aconse
gueix llegint el substrat que hi ha
asotadevàriescapes.”!

ÀngelsMargarit
estrenaunaversióde
carrerde ‘Capricis’,
queesrepresentarà
pelsraconsd’Olot

• Descobreix Suïssa 4 dies a bord dels trens panoràmics
GoldenPass per Montreux, Interlaken i Lucerna
(Inclou vols, taxes, hotel i GoldenPass Panoramic)

SuizaVacaciones.com
Tel. 93 272 36 70

• 2x1 en l’entrada a l’abril presentant el cupó imprès
(Imprimir des de www.subscriptorsdelavanguardia.com)

• 20% de dte. en l’entrada durant tot l’any

www.tibidabo.cat

• 40% de dte. en el tractament contra adipositats
i cel·lulitis

www.benestar.es
Barcelona:
Balmes, Calvet, Tuset i Sarrià

BENESTAR

TIBIDABO

40Dte.

• Regal de les 3 primeres pràctiques si t’apuntes a la teòrica
• Regal de les 2 primeres pràctiques si ja tens la teòrica
aprovada

es.hoy-voy.com
Via Augusta, 59, Barcelona
Av. Sant Esteve, 9, Granollers

SUÏSSA VACANCES

Regal HOY-VOY

2x1

499€
Des de
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Més informació a www.subscriptorsdelavanguardia.com
@Club_Vanguardia

Porta sempre la teva targeta de Subscriptor
I si no la tens, sol·licita-la a www.subscriptorsdelavanguardia.com

Avantatges exclusius


