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Dansa saludable. Aquest
podria ser el subtítol de la
segona edició del festival
Sismògraf com a mercat
estratègic de dansa de Ca-
talunya. El Sismògraf vol
ensenyar les produccions
de dansa de la temporada
però sempre tenint pre-
sent que el puguin progra-
mar equipaments de mit-
jans i petits municipis. Si
l’any passat l’aposta era
demostrar que es podrien
programar espectacles
d’accions de moviment al
carrer per a la festa major,
aquest any es vol relacio-
nar la dansa amb accions
vinculades a la salut (Cesc
Gelabert promou un taller
per a professionals de la
salut i per a gestors cultu-
rals), en l’esport (incorpo-
rant la dansa sincronitza-
da al cartell!), en l’educa-
ció i la dansa comunitària,
en què alguns veïns inter-
venen en produccions de
dansa professional.

El Mercat de les Flors ha
convocat la reunió anual de
les Cases Europees de la

Dansa a Olot en aquestes
dates, i ja hi ha garantits
quaranta programadors
internacionals, els quals
s’han d’afegir als del país.

El gros dels trenta mun-
tatges són de companyies
catalanes, tot i que també
n’hi ha de l’Estat espanyol
i d’internacionals. Desta-

quen muntatges com ara
Siena, de La Veronal (que
també oferirà càpsules
d’aquest espectacle), l’es-
trena del nou muntatge
d’Ernesto Collado o la pre-
estrena que Erre que Erre
estrenarà al Sònar.

El Sismògraf, amb
320.000 euros de pressu-

post per a activitat, amplia
el calendari amb les rèpli-
ques: actuacions que es fa-
ran fora dels dies del festi-
val (del 31 de març al 3
d’abril). S’avancen al festi-
val Foot-ball (18 de març) i
La partida, totes dues ins-
pirades en el futbol, i Tots
dansen (19 de març). ■

Terratrèmol saludable
Sismògraf, que tindrà 40 programadors de les Cases de la Dansa Europees,
amplia la vinculació amb la ciutat amb un programa més extens de dates
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Un detall de ‘Siena’, que La Veronal recupera i prepara càpsules específiques per al Sismògraf ■ JOSEP LOSADA

El conseller de Cultura, Santi
Vila, va ser ahir a la presenta-
ció a Barcelona, al local La
Palomera de Vero Cendoya,
per donar suport al Sismò-
graf. El conseller, que confia
que aquest 2016 el pla inte-
gral de la dansa faci un altre
pas amb la complicitat del
Departament d’Ensenya-
ment (que anirà integrant
formació de dansa en els cur-
sos reglats). Vila és valent en
reclamar més atenció per a la
Cultura en el pressupost de la
Generalitat. Considera que
del 0,7% actual ha d’arribar
al 2% dels països nòrdics: “El
pressupost de Cultura ha de
créixer significativament i de
manera sostinguda en els
anys vinents, i aquest ha de
ser el primer”. Vila entén que
Catalunya ha de donar suport
a la cultura, en un camp en
què es demostra “que som
competents”. Dilluns vinent
es reunirà amb el ministre
de Cultura en funcions.
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Del 0,7 % al 2%
del pressupost
del govern

La Veronal,
Erre que Erre o
Ernesto Collado
preparen peces
per aquest
Sismògraf

El coreògraf Hofesh She-
chter torna al Mercat de
les Flors. Després que ja
conegui quins són els seus
punts forts en la dansa,
que atrapen l’espectador
més jove per la seva inten-
sitat, busca nous camins
de creació a Barbarians.
Estrenat a la darrera edi-
ció del Festival d’Avinyó,
es podrà veure des d’avui i
fins diumenge a la Sala
Maria Aurèlia Capmany.
El coreògraf busca “pen-
sar menys”, deixar el cer-
vell a un costat i provar de

trobar nous sons i movi-
ments que sorgeixen del
seu cos espontàniament:
un torrent d’idees que col-
lapsen d’informació, simi-
lar a un possible zàping te-
levisiu, que torna a conge-
niar amb el públic més jo-
ve. El creador, al qual tam-
bé li agrada compondre
part de les seves coreogra-
fies, introdueix fragments
de Jordi Savall en alguns
passatges que, tot i ser
parcialment respectuós,
acaba ajuntant amb músi-
ques molt diferents.

Tot i que havien de ser
tres peces independents,
el coreògraf admetia ahir
que la tercera respon a les
dues anteriors. Els bàr-
bars és un concepte que
s’atribueix a les civilitza-
cions que agredeixen les

altres. Shechter afirma
que tots en som una mica,
de bàrbars, que respon a la
part més animal. L’amor, 
el relaciona com un vincle
que genera una certa de-
pendència inexplicable.

Shechter defineix Bar-
barians com “una instan-
tània” de la seva vida. Una
maduresa que, després de
signar cinc grans projec-
tes el 2015, s’ha marcat el
2016 com a “sabàtic”.
D’entre els projectes no
compta el Political mo-
ther: Made in Girona.   A la
contundència original se
li va sumar la tendresa
dels ballarins de més de
60 anys. Ahir un grup
d’aquests balladors van as-
sistir a l’assaig de Barba-
rians per conèixer Hofesh
Shechter en persona. ■
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Shechter prova rumb a ‘Barbarians’
El coreògraf britànic
torna al Mercat de
les Flors amb música
de Jordi Savall

El duet que tanca ‘Barbarians’, que es pot veure fins diumenge ■ SIMONA BOCCEDI


