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La Sala Hiroshima fidel al seu projecte a punt de
complir un any

Títol: Europa Espanya Català
Autor: Teresa Bruna Teatralnet

La Sala Hiroshima ha engegat aquest gener el seu últim trimestre a punt de complir un any. El seu
director artístic Gaston Core va presentar ahir en roda de premsa els espectacles que omplirien
aquests tres mesos abans de fer una aturada a l'abril per fer balanç i reflexionar. Una mica, però,
ja ha reflexionat i ja ha exposat un balanç provisional molt positiu, perquè en menys d'un any
d'existència ja poden dir que han mantingut una mitjana del 70% d'aforament ple: "Aquest primer
any hem anat canviant les estratègies cada tres mesos. El primer ens vam centrar en explicar la
línia artística; el segon el vam dedicar a establir collaboracions amb altres sales amb les que tenim
coses en comú. Aquest tercer volem seguir provant estratègies de gestió i producció amb la
mirada posada al balanç, que és com dir que volem que doni un resultat sostenible. I també anar
pensant en l'estructura que presentarem la temporada 2016/17", va exposar.

LA FILOSOFIA, A GRANS TRETS

Indiscutiblement, a la programació 2015/16 la Sala va mostrar la seva aposta pels artistes
emergents i pel risc, amb una clara tendència a mostrar nous llenguatges, tecnològics o no.
Aquest primer trimestre augmenten el risc programant 7 companyies noves i reforçant la presència
d'artistes emergents internacionals. També obren l'espai a companyies joves o més consagrades
que hi vulguin fer residències curtes: "Volem vincular el nostre discurs estètic i la nostra manera de
treballar a les companyies." Faran residència els ja coneguts Altresbandes, i els més emergents
Raquel Gualtero i Gisle Martens Meyer.

Continua també el seu primer objectiu: obrir-se al carrer i al barri; que la gent entri al bar d'una
manera natural, sense que hagi d'entrar al teatre. Posen especial èmfasi en reforçar vincles amb la
Comunitat Indú del barri i amb les problemàtiques de gènere, en complicitat amb un Centre que se
n'ocupa al veïnat. Això els porta , dins la programació internacional, a donar cabuda a expressions
del folklore o costums populars de diversos països.Va destacar que cada tercer dimarts acollien un
festival en clau electrònica, el Livesoundtracks, també pensant en la transcendència que pot tenir
al barri. En aquest sentit, el mes de setembre, l'artista de pintura urbana Txemy va crear un gran
mural per a l'exterior de la sala, com a símbol de treure l'esperit de l'Hiroshima al carrer.

EL PROGRAMA

És molt interessant. Compta amb artistes de la talla de Lali Ayguadé, Roger Bernat, Loscorderos,
Atresbandes, Chroma Teatre... a més de molts altres. Us en presentem un esbós, intentant que
sigui curt. Al moment de l'estrena, ja ho anirem recuperant. Fins ara ja n'han estrenat tres: Data,
de Manuel Roque, "una peça elegantíssima i força estranya, que significa la nostra 2a collaboració
amb el Quebec." Diumenge van portar al local el Son Jarocho Fandango (folklore mexicà) i ahir, la
Lali Ayguadé i l'Antonella Sampieri van presentar un recull de coreografies breus.

Avui i demà (dies 14 i 15), l'APDC (Associació de Professionals de la Dansa a Catalunya) i la
Fundació Autor (SGAE) hi porten la segona edició del Cicle Re-Mou-Te, que va néixer amb la
finalitat de posar en valor i preservar el patrimoni que ens deixen companyies de dansa tan
creatives i consolidades com Gelabert-Azzopardi, Àngels Margarit, Mudances, Danat Dansa. Tres
artistes emergents les reinterperten a partir de la seva experiència. Laura Alcalá Freudenthal
presenta Call me Jero, a partir de la Suite d'estiu, d'Àngels Margarit (dies 14 i 15, 20 h); Lautaro



Reyes recupera lOttepel, de la Cia. Danat Dansa, amb el nom de Camaralucida (dia 14, 22 h) i,
finalment, Pol Jimenez presenta divendres (22 h) la seva interpretació de Glimpse de la Cia.
Gelabert-Azzopardi, amb el títol de Sentim sentits.

Roger Bernat, considerat un dels més destacats creadors en el camp del teatre de interacció amb
el públic, serà a l'Hiroshima amb una altra de les seves propostes-experiència: Numax-Fagor-Plus,
que ja va portar al Grec 2014. Es tracta d'una assemblea en directe que inicialment parteix de la
pellícula Numax presenta, de Joaquim Jordà (1980). L'objectiu del creador és fer una reconstitució
històrica de dues assemblees: la de la fàbrica Numax, l'any 79, que els treballadors van
encarregar a Jordà com un document de la seva lluita autogestionària, i la de la Fagor, el passat
febrer, a Mondragón. "N'hi ha que reconstitueixen batalles, doncs nosaltres reconstituïm aquestes
assemblees per al teatre, protagonitzades pels treballadors protagonistes que ens han
acompanyat en el muntatge. Si ells van collectivitzar els mitjans de producció, nosaltres
collectivitzem el seu discurs!", diu Bernat.

Performance, dies 22, 23 i 24 de gener.

Les funcions de gener es completen amb la posada en marxa d'una programació de tall artístic i
social, amb la presentació de Sóc Chitrangada de la companyia Núpura. Una proposta que
s'apropa a la collectivitat hindú a través de la conscienciació sobre els problemes de gènere.
Parteix d'un text de Tagore, traduït al català.

Cicle Una altra dansa, dies 28, 29 i 30

FEBRER

Loscorderos.sc van presentar al temporada Alta La Banda de la fi del món, amb la complicitat de la
danesa Pia Nielsen, Miss Q,"la primera dona amb qui treballen. Té un punt gay friendly!", diu Core.
Això deixa pas a una banda de rock tan heterodoxa i interdisciplinària com el mateix teatre bastard
que representen David Climent i Pablo Molinero. "Volem donar un missatge de Re-evolució, on
l'improbable és possible. Un concert on passen coses" , explica el grup. Amb les seves habituals
accions hiperpensades i carregades d'intenció, loscorderos.sc busquen entendre la naturalesa de
l'ésser humà, el seu instint animal, les seves formes de comportament i de relació.

Teatre físic. Del 4 al 7 i de l'11 al 14/2.

La companyia Atresbandes (Albert Pérez Hidalgo, Miquel Segovia i Mònica Almirall), que tant va
sorprendre tothom amb el premiat espectacle Sofatara, porten a l'Hiroshima la proposta de creació
del grup Locus Amoenus, coproducció del CAET i estrenada a la Beckett el passat mes de maig.
Albert Pérez Hidalgo ens explica el significat del títol: Lloc idíllic. "Vam fer una residència a
Birmingham en una casa envoltada de natura, un lloc molt bonic. Ens va agradar tant que ens va
inspirar el títol i, a partir d'aquí, ens vam posar a treballar sobre la idea de paradís", diu.

Tres persones que no es coneixen pugen a un tren que no sabem on els portarà. "Ens hem
influenciat amb Lars von Trier (Europa) i Durrenmatt (El Túnel), dues peces on surt un tren que va
a un lloc incert. Les persones es van relacionant a poc a poc, com si els veiéssim a través d'una
càmera gravadora, d'aquelles que sembla que no passa res i, si t'hi fixes, sí que passen coses!"

Creació contemporània, del 18 al 21 i del 25 al 28/2.

MARÇ

Comença amb un concert exclusiu de Miss Q, "la primera dona de loscorderos.sc" que presentarà
nou disc amb cançons de la peça de loscorderos:sc i en el que l'acompanyaran els visuals de
Mademoiselle Oui Oui.

Música, dia 6.

Segueix un espectacle de dansa de Raquel Gualtero, amb un títol prou expressiu per fer-nos
pensar amb el xampany: Brut, on la desfilada d'aromes sembla interminable. Per a Core "Gualtero
té un llenguatge molt interessant i una tècnica de moviment personal." Ha comptat amb la visió
externa de Sonia Gómez i la música de Amaranda Velarde.

Dansa, dies 10 i 11.



Tornem a les tradicions amb l'espectacle Cheerleader of Europe, de Daniel Hok (Singapur). "És un
performer que intenta animar Europa. Pensa que estem molt capficats a les nostres ciutats i ens
dona les claus per animar-nos."

Dansa/Performance, dia 12.

O com que hi volen posar tots els gèneres, no hi pot faltar el circ. Imaga presenta FS2. Sinfonía
Escénica de la relación, un espectacle que parla de les relacions i les formes de relacionar-nos, a
partir de la tècnica de la suspensió dels cabells.

Circ. Del 17 al 19.

Gisle Martens Meryer és un artista noruec polifacètic que crea videoclips en viu. I és el que farà, a
partir de la peça titulada There Is No Here, Here.

Dies 25 i 26. Electrònica/Videoclip.

Sapucay, de Chroma Teatre, estrenada a FiraTàrrega 2015, és una peça de teatre físic que
mostra el crit valent de tres germanes que sobreviuen en 3el món rural. Per a Core "és una joieta
del més rar!"

Teatre físic, del 30 de març al 2 d'abril.

I ja està, ja és primavera! Segons Gaston Core, "hi ha un 50% de dansa normal" Per tant, mig i
mig per a tots els gustos. Ells prendran nota de les preferències per anar llimant projectes futurs:
"Intentem trobar caràcters diferents, maneres de fer... amb la finalitat de reconèixer el nostre
públic." Se'ns gira feina!


