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Ballarins imúsicsnoprofessionals,
protagonistesaTemporadaAlta
Made in Girona: PoliticalMother està dirigida per la companyiaHofesh Shechter

SÍLVIA OLLER
Girona

“Em sento com quan un pollet
trenca la seva closca, estic prepa
rada per sortir a l’escenari”, ex
plica Diana Monsalve, integrant
de l’extens elenc format per més
de seixanta ballarins i músics no
professionals que estrenaran de
mà en el marc del Festival Tem
porada Alta, l’espectacleMade in
Girona: PoliticalMother, inspirat
en fragmentsdelmuntatgePoliti
calMother, unaobradedenúncia
social des de l’art, que el presti
giós coreògraf israelià Hofesh
Shechter va estrenar amb la seva
companyia l’any 2010 i amb què
ha aconseguit diversos premis. Si
aleshores comptava amb una de
sena de ballarins professionals i
música en viu, interpretada per
guitarristes i instruments de per
cussió, en aquesta ocasió cedeix
el protagonisme a músics i balla
rins sense cap mena d’experièn
cia professional, persones proce
dents de diferents entitats socials
de Girona i Salt, de totes les edats
possibles, des de joves interessats
en la dansa a persones majors de
65 anys. L’objectiu no és cap altre
que acostar a nous col∙lectius el
llenguatge de la dansa contempo
rània.
Tots ells han assajat fort durant

tres setmanes entre quatre o cinc
hores diàries, repartits en grups,
en diversos espais com el Caixa
Forum, el Teatre de Salt o el Ca
nal per oferir al públic un espec
tacle d’alta qualitat artística. La
prova de foc serà demàa les 18 h a
l’Auditori de Girona i el 31 de ge
ner repetiran l’actuació alMercat
de les Flors de Barcelona. Durant
aquestes setmanes d’intens tre

ball, els “aprenents” a ballarins i a
músics han comptat amb la im
plicació i ajuda d’un equip de
professionals –entre ells el direc
tor musical Yaron Engler– de la
companyiaHofeshShechter, cre
ada l’any 2008 a Brighton (Regne
Unit). “El treball comunitari for
ma part del nostre ADN”, va afir
mar ahir durant la roda de prem
sa de presentació de l’espectacle
Niamh O’Flaherty, una de les
components de la companyia. A
tots els ballarins que la integren
se’ls ensenya a instruir els altres i
“a treballar en comunitat perquè
puguin ser un pont entre la com
panyia i el ciutadà”, va afegir. El
coreògraf i músic Hofesh Shech

ter, que va créixer ballant, és de
l’opinió que tothom té la possibi
litat de ferho ja sigui a l’escola, al
menjador de casa, al carrer o de
vegades dalt d’un escenari.
La productora de treball co

munitari de la companyia de dan

sa anglesa, Lucy MoelwynHu
ghes, va destacar que en el ball i
en la música no hi ha “barreres
lingüístiques” i vaassegurarquea
Shechter no el preocupen les
condicions físiques, sinó sentir la
dansa. “Un dels seus principis és

quequalsevolmovimenthade te
nir un punt de partida emocio
nal”, va afegirMoelwynHughes,
que va destacar que aquest pro
jecte –impulsat per l’obra social
La Caixa, en col∙laboració amb
TemporadaAlta i elMercat de les
Flors– és el més gran de partici
pació social en què han treballat
aquests últims dos anys.
Des de la Hofesh Shechter

Company reconeixen que el més
important d’aquest format, que
es presenta per primera vegada a
Espanya, són els participants i
l’experiència que aquests s’em
porten a casa. “Em sento més jo
ve”, assegurava unade les ballari
nes no professionals de 64 anys.
“La dansa ajuda a parlar. Molts

cops no saps com dir les coses en
paraules i ambelball pots expres
sar tristesa, alegria...”, afegia una
jove participant, que es mostrava
molt agraïda per l’ensenyament
rebut aquestes setmanes. La re
captació de l’espectacle, que tin
drà una durada d’uns 40 minuts,
anirà destinada a un programa
social.
Per al director del Festival

Temporada Alta, Salvador Su
nyer, el missatge final d’aquest
muntatge no deixa lloc a dubtes.
“Qualsevol persona ben conduï
da i guiada pot treballar sobre un
escenari”.!

L’objectiu d’aquest
format és acostar a
nous col∙lectius el
llenguatge de la dansa
contemporània

TEMPORADA ALTA

Els participants han assajat durant tres setmanes entre quatre i cinc hores diàries

ITZIAR ORTEGA ERRASTI
Barcelona

La sala Bikini acull el proper 12
de desembre el concert solidari
del grupCultrum, amb el qual es
recaptaran fons en benefici de
nens i joves amb epilèpsia. Cul
trum barreja el reggae amb el
soul i el funky en cançons dema
tisos diferents, fruit d’un acurat
treball.
L’esdeveniment està organit

zat per l’associacióMar de Som
nis, que programa activitats
d’art i lleure per a menors amb
aquesta malaltia i que celebra el
seu tercer aniversari. Amb una
entrada de 20 euros, que es pot
adquirir per internet, el públic
contribuirà a l’impuls de projec
tes durant tot el 2016. Entre d’al
tres, Mar de Somnis gestiona les
colònies Somnis d’Estiu, dirigi
des anensd’entre 9 i 15 anys, així
com els tallers SomniART, un
espai de creació que permet
expressar les vivències després
d’una crisi donant via lliure a les

imatges de l’inconscient, o tam
bé les xerrades de sensibilitza
ció Epi...què, mitjançant les
quals s’informa sobre l’epilèpsia
i es corregeix la percepció nega
tiva que té la societat sobre la
malaltia. Per a aquells que no
puguin assistir però vulguin in
volucrars’hi, hi ha la possibilitat
de comprar entrades a la Fila
Zero. Segons un informe de la
Societat Espanyola de Neurolo
gia, 18 de cada 1.000 persones
pateixen epilèpsia, cosa que es
tradueix en uns 705.000 casos
per als quals no existeix una cu
ra definitiva sinó tractaments la
funció primordial dels quals és
prevenir les seves simptomàti
ques crisis.
Els components de Cultrum

s’inspiren en tot el que els envol
ta amb l’objectiu de transmetre
la seva manera de veure el món.
Barregen inquietud, curiositat i
ganes de conèixer, vívid reflex
de l’alegria que hauria de carac
teritzar qualsevol nen, pateixi o
no epilèpsia.!

Cultrum faun concert
per als nens epilèptics

DIJOUS 17.12.15 — 20.30 h

DIUMENGE 20.12.15 — 12.00 h

Palau de la Música Catalana

Star Wars, E.T., Jurassic Park, Indiana Jones, Superman...

Bandes sonores de John Williams i altres sorpreses!

#eldespertardelamúsica #lamúsicacontraataca

Preu: 35 euros (per sessió) ! Ja a la venda a www.palaumusica.cat


