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El coreògraf israelià porta al Mercat la pertorbadora ‘Barbarians’ amb què va triomfar a l’últim festival d’Avinyó

L’amor segonsHofeshShechter
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

O lfacte per al talent i
una dedicació paci
ent a figures emer
gents. Aquest és pot
ser elmèritmés gran

delMercat de les Flores, que, sota
la direcció de Cesc Casadesús, re
cull aquesta setmana els fruits de
la collita que va sembrar amb l’ara
ja consagrat Hofesh Shechter. El
coreògraf israelià a qui reclamen
les principals companyies de ba
lletdelmónpresentaalpúblicbar
celoní la seva pertorbadora i reei
xida Barbarians, el tríptic coreo
gràfic amb què va revolucionar el
festivald’Avinyó l’anypassat.
El Mercat va apostar per ell

abans fins i tot que a Londres li
concedissin el The Place Prize
2004. Per tant, és més que lògic
que Hofesh Shechter (Jerusalem,
1975) continuï fidel a la casa de la
dansabarcelonina,quetambéelva
acollir al Graner en residència per
crear Sun.Aquesta vegada ha vin
gut amb dues pecesmés: diumen
gepassatvadeixarrastreaCatalu
nyaambel seuprojectecomunita
ri Political mother ballat amb gent
de Girona, i aquesta setmana,
d’avui i finsdiumenge, sóndeuba
llarins de la seva companyia els
que pugen a l’escenari delMercat
per desgranar Barbarians, potser
la seva peça més honesta fins ara:
un vòmit de sensacions sobre
l’amor i els vinclesafectius.
“Puc dir que Barbarians es fa

ressòdelqueera lamevavidaenel
moment que l’estava creant”,
apunta l’artista. “Volia coreografi
arsensepassarpelmeucervell,vo
mitant moviments sense pensar,
demanera quenohi ha unperquè
en el resultat; només accepto el
que passa, cosa difícil quan tots
tendim tant a jutjar”. I prossegue
ix: “Ja fa 12anysquesóccoreògraf
i sempre et preguntes què faràs
després. El meu lema és obligar
me a estar fora de la zona de con
fort per poder expandir horitzons
i explorar coses a què no estic
acostumat. Amb Barbarians volia
ampliar elmeudipòsit d’artista, el
pòsit intern vital a què recorres,
comremenant lesescombraries.A
més hi havia un altre motiu per a
aquest experiment de crear un

flux directe de dins a fora, i és que
crecquepensomassa.Hedeprac
ticar per deixar de pensar tant, i
treballo per a això. El resultat pot
ser ésunapeçadispersa, peròcrec
quem’obro iexplorotemesqueno
havia tocat abans, d’una manera
sincera”.

què Shechter ofereix tres visions
moltdiferentssobre la intimitat, la
passió i labanalitatde l’amor.
En un escenari nu amb la il∙lu

minació com a tot element que
destaca els cossos dels ballarins,
Shechter combina música eclesi
àstica barroca –en la primera de
lespeces,Thebarbarians in love se
sent Jordi Savall i Le Concert des
Nations interpretant Couperin–,
ambexplosius ritmesdubstep cre
atsperellmateixperalacoreogra
fia gairebé urbanaThe bad–. En la
tercera i últimapart, Twocomple
telydifferentanglesofthesamefuc
kingthing, lamesclasonora jagosa
posar juntselbarrocdeSavallamb
músiquestradicionals imodernes.
A la qual cosa cal afegir les inter
vencions parlades –i agudes– del
mateixShechter.
Però de quin amor parlem? De

l’amor entès com a vincle, diu el
coreògraf, abandonat per la seva
mare quan tenia dos anys. La seva
vida sempre ha inspirat el seu tre
ball, de vegades de manera greu i

d’altres amb picardia. “Primer
parlodel’amorambquit’educaiet
dóna confort –diu–; després de
l’amor que sents quanmires d’ex
treure alguna cosa d’algú... però
què sabem de l’amor? Passa i és
després quemires d’entendreho,
com succeeix, de fet, amb la
dansa”.
Shechter deixa entreveure a la

seva obra el pes de l’educació i la
cultura, els seus anys comaballarí
de la Batsheva Dance Company o
algrupdeYasminVardimon,però
també del seu treball amb Wim
Vandekeybus, abans de fundar la
sevapròpiacompanyiael2008.En
tot cas, aquest vessant íntim de la
sevaobraquesobre l’escenaries fa
cert –nosaltres interpretem, però
alhora és real, i incòmode– és part
del seu arriscat procés de
descobriment. I és un privilegi as
sistirhi.c
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En el seu experiment Shechter prova amb coses que odia, com lesmalles i el color daurat deThe bad

Santi Vila vol comptar
ambEnsenyament per
al nouPla de laDansa
MARICEL CHAVARRÍA Barcelona

El conseller Santi Vila va donar
mostres ahir, en el transcurs de la
presentació del festival Sismògraf,
quealessevesmansladansapodria
tenir alguna altra oportunitat polí
tica a Catalunya. Per començar, el
responsable de Cultura va subrat
llar lanecessitatdeduratermeuna
tasca interdepartamental que es
reflecteixi enelnouPla Integralde
laDansa que està dissenyant el seu
departament, incorporanthi En

senyament. Vila va posar èmfasi,
així,enlanecessitatdeprojectarun
pla de futur i “educar enuna sensi
bilitatper ladansa”.
En la que era la seva primera ro

da de premsa com a conseller de
Cultura, el fins ara responsable de
Territoridelgovernd’ArturMasva
fer una defensa oberta de la dansa
quan va considerar –“I aquesta és
una apreciació subjectiva”– que és
“segurament la millor expressió
artística, perquè és sincera i neta”.
“Les paraules ens poden permetre

concretar reflexions, però també
dissimularles –va apuntar–, men
trequeladansaésunaexpressiódi
rectaquenopermet l’engany”.
Segons el conseller, la renovació

delPlade laDansasecentraentres
objectius: l’increment de públic, la
creaciód’unmercat i el desenvolu
pament d’un treball interdeparta
mental ambEnsenyament. “Elmi
llor aliat el tenim en les estratègies
de formació. Estic segur queEnse
nyamenthi tindràmolt adir”.
Entre els objectius que segons el

conseller s’hauriende convertir en
realitat immediata hi ha l’incre
ment d’espais públics d’exhibició,
per afavorir la contractació d’es
pectacles,aixícomlavoluntatd’ar
ribar a públics que “no s’havien
imaginatmaiqueelspodia interes
sar ladansa”.
“Tenimunaquarantenallargade

companyies, 17 festivals funcio

ment –del 31 de març al 3 d’abril,
amb un pressupost de 320.000 eu
ros (si es confirmen els 15.000 del
Ministeri)– aquest cop vol unir
dansa i salut, dansa i educació, i
dansa icomunitat,mostrant laseva
utilitat per a altres col∙lectius. Una
de les propostes innovadores és la
classe magistral que impartirà
CescGelabert a professionals de la
sanitat i la cura de malalts... Seran
mésde30espectacles,ambunade
sena de “rèpliques” que tindran
lloc foradel calendaridel festival.
“No és irrellevant que això tan

important que és el Sismògraf tin
gui lloc aOlot. És aquella ideade la
Catalunya que van imaginar els
noucentistes: ser capaços de gene
rar focus de moviment en ciutats
mitjanesésunacosaqueensdistin
geix. Catalunya –va concloure Vi
la– ha d’aconseguir ser una nació
deciutats, enplural”.c

“Potser és una peça
dispersa, peròm’obro
i exploro temes que
no havia tocat abans,
d’unamanera sincera”

Després d’un any molt intens
treballant amb grups de ballarins
nombrosos i parint fins a cincpro
duccionsd’envergadura–amésde
Barbarians va crear Untouchable
per al Royal Ballet de Londres, va
codirigir i coreografiar una òpera,
i va fer un musical a Broadway–,

Shechter, que resideix aLondres i
rep suport de l’Arts Council, volia
tornar ara al reducte de la seva
companyia i tenir aldavantunany
méstranquil.Unadesenadeballa
rinsqueconeixenlanaturalesadel
seullenguatgevisceraliurgentpo
saranensolfaaquesta trilogiaamb

nant, deu mil alumnes que cursen
classes... tot això té unpunt embri
onari de llarg recorregut, i aquest
Sismògraf [quearribaa la7aedició;
la2acomamercatdeladansa]arri
ba en un moment oportú perquè
puguem identificar el sector de la

dansa com una potència d’indús
tria”, va dir en presència de la di
rectora artística del festival, Tena
Busquets, i del regidor de Cultura
d’Olot, JosepBerga.
El festival que detecta el movi

Elconsellerpresentael
Sismògraf idefensa la
dansacom “lamillor
expressióartística,
perquèéssincera”


