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GiuliaValle i InésBoza fusionen jazz,
dansa i passions al Sismògraf d’Olot
La fira de dansa estrena ‘Eden club’, projecte conjunt de la jazzista i la coreògrafa

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Jazz idansa.GiuliaValle i InésBo
za. Cinc ballarins i cinc músics. I
unapistadeballd’unvellclubquan
cau la nit. Aquell moment en què
els clients se’n van, tanquen les
portes i elsmúsics se senten lliures
per tocar la música que més els
agrada. Aquell moment en què els
quequedenomplen lapistadepas
sionsnocturnes.Ballarinsibaralles
entregallets,unadonaquevomitai
una dona de fer feines, un inevita
ble tango...ÉsEdenclub, unprojec
te que ha unit la contrabaixista i
compositora catalanoitaliana Giu
liaValle, figuradel jazzidelamúsi
cad’avantguarda, i a la coreògrafa i
ballarinaInésBoza,deSenzaTem
po.Unprojecteques’estrenaalSis
mògrafd’Olot, la firade ladansade
Catalunya, aquest divendres. I que
améspassarà el 15de setembrepel
MercatdelaMúsicaVivadeViciel
6 i el 7 de juliol pel festival Grec de
Barcelona, coproductors junta
mentambelSismògraf.
A Barcelona es podrà veure a la

SalaApolo,quejaliescauprou,toti
que les artistes admetenque l’ideal
hauria estat ferho a La Paloma.
Dues artistes que van decidir tre
ballar juntes, diuBoza, “per un en
amorament sobtat”. “Vaig anar a

unconcertdelaGiulia iemvaigen
amorar.Ésunamúsicaqueballaen
escena. I ella al cap de poc em va
trucar per dirme que podíem fer
alguna cosa juntes perquè tenia un
tipus demúsica més cinematogrà
fica. La vaig escoltar i em va sem

blar que creava paisatges humans
interessants. I aquella història de
passions en racons que tenia jo al
cap va trobar aixopluc allà”, afe
geix la coreògrafa, que explica que
lasevaobsessióhaestatintegrarels
músics a la peça. “Sempre treballo

el teatredansa, explicar o suggerir
històries és la meva obsessió, i va
sorgir la ideaquequanelpúblicen
tra a la sala s’hi troba una banda de
festa i gent ballant. Són extres,
col∙lectiusdecada lloconactuem”,
assenyala. Valle afegeix que “ba

llen boleros, txatxatxa. Hi ha pa
relles, gent granque es posa el ves
tit de diumenge. I l’espectacle co
mença quan s’acaba el ball i la sala
queda buida un temps indefinit:
podria serunsomni”.
Boza recorda que els cinc balla

rins protagonistes, entre els quals
ella iToniMira, tenenentre28 i 59
anys. “Intentem que hi hagi vida,
lespresènciesienergiesd’edatstan
diverses en escena són molt inte
ressants i es veuen poc”. Junts do
nen vida a una història crescuda a
partir dels set pecats capitals i les
pulsions humanes, “històries de
passió que passen als racons de les
nostres vides, que no ens agraden
gaire,queenpúblicnosónpolítica

ment correctes però que en aquest
espaid’intimitatpodenaparèixer”,
diuBoza.
Totes dues subratllen que és un

espectaclevibrant.Hihamoments
d’hiperactivitat musical amb ball
minimalista. I a l’inrevés. Valle no
vol definir lamúsica que fan coma
jazzperquèlaparaula,diu,“ésmolt
estigmàtica, en fujo. Hi ha música
bonaodolenta, ipunt”.Aquí,apun
ta,hihamoltdegroove,referències
a lamúsicapopular, partsmés free,
una altra de molt contrapuntís
tica... “És música molt rítmica, la
gent mou la poteta. És música feta
des de l’intel∙lecte però per al cor i
lesemocions”, conclou.c

Valle diu que lamúsica
ésmolt rítmica, “la
gentmou la poteta,
està feta des de
l’intel∙lecte per al cor”

ALFREDMAUVE

ToniMira, Josep Cordobés, Inés Boza i Giulia Valle són alguns dels protagonistes d’Eden club
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