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DIVENDRES, 1 D’ABRIL DEL 2016 ara   

➜ 
LA MOSTRA D’IGUALADA 
DIVERSOS ESPAIS 
La gran fira del teatre infantil i 
juvenil que se celebra a 
Igualada arriba a la 27a edició 
amb una oferta de 56 especta-
cles, dels quals 16 són estre-
nes, i una secció específica per 
als joves d’entre 12 i 18 anys. 
➔ Del 7 al 10 d’abril 

➜ 
‘EL NIÑO DE LA TELE’ 
SALA FLYHARD (BARCELONA) 
La sala de Sants fa un gir volgut 
en la seva línia per presentar un 
monologuista: Rubén Ramírez, 
que als 12 anys es va fer famós 
com a imitador televisiu, explica 
al públic la seva història agre-
dolça. 
➔ Del 7 d’abril al 2 de maig 

➜ 
‘SAPUCAY’ 
SALA HIROSHIMA (BARCELONA) 
Chroma Teatre posa la dona 
rural al centre de la seva diana 
escènica en una versió tropical, 
onírica i surrealista de Les tres 
germanes txekhovianes, narra-
da amb les eines del teatre 
físic. 
➔ Fins al 2 d’abril 

➜ 
‘YE ORBAYU’ 
ANTIC TEATRE (BARCELONA) 
La pluja lleugera típica 
d’Astúries que sembla que no 
és res i t’acaba xopant de cap a 
peus bateja una proposta 
d’humor i circ d’aparença lleu-
gera i regust impactant, teixida 
per Jorge Albuerne i José Luis 
Redondo. 
➔ Fins al 10 d’abril 

➜ 
‘GENERACIÓ DE MERDA’ 
TEATRE POLIORAMA (BARCELONA) 
Una mirada lúcida a un món ben 
reconeixible ple de becaris mal-
tractats, joves aixoplugats sine 
die a casa dels pares i futurs 
més foscos que el mar d’agost a 
la Barceloneta.  
➔ De l’1 al 15 d’abril
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PLAY➜ Inés Boza i Giulia Valle 

sumen talents al Sismògraf
Coreògrafa i contrabaixista estrenen ‘Eden club’ al festival de dansa d’Olot

La festa s’ha acabat. Gairebé tothom ha 
marxat cap a casa, els músics de la ban-
da ja es poden treure la jaqueta de lluen-
tons de les nits de bolo. Però no tenen 
ganes de baixar de l’escenari, ara poden 
dedicar-se als ritmes que els agraden de 
veritat. I, com ells, alguns noctàmbuls 
despistats decideixen allargar una mica 
més la vetllada, confosa ja amb la mati-
nada. En aquest marc té lloc Eden Club, 
un espectacle sorgit de la confluència de 
dues forces de la natura, la ballarina i 
coreògrafa Inés Boza i la contrabaixista 
i compositora musical Giulia Valle. 
L’espectacle s’estrena aquesta nit al fes-
tival Sismògraf d’Olot, que n’és copro-
ductor juntament amb els altres dos 
festivals que l’acolliran després, el Mer-
cat de Música Viva de Vic i el Grec de 
Barcelona. 

 Boza i Valle fa no gaire que es conei-
xen però han forjat una estreta compli-
citat. Parlen manllevant-se el torn, 
l’una acaba la frase començada per l’al-
tra, les dues emocionades pel resultat 
de la feina conjunta. A la líder de la com-
panyia de dansa contemporània Senza 
Tempo li rondava pel cap la idea de fer 
una peça sobre les passions, sobre situ-
acions viscudes en un temps indefinit, 
qui sap si real o somiat, en la intimitat 
dels racons d’una sala de festes. Li falta-
va la banda sonora que pogués contex-
tualitzar la història i permetés també la 
integració dels músics en la història, i en 
un concert de la Giulia va veure la llum: 

“Quan la vaig veure vaig pensar que ba-
lla en escena”. I la Giulia, convençuda 
que les seves composicions són molt co-
reogràfiques, tenia moltes ganes de po-
sar-les en el context d’un espectacle.  

 En aquest colze a colze entre discipli-
nes, Inés Boza va posar el guió, una par-
titura clara de cap on volia anar, i Giu-
lia Valle va aportar composicions ja exis-
tents i en va escriure (o adaptar) d’altres 
fetes expressament per a Eden Club.  

 El resultat és una peça en què, com 
indiquen les seves creadores, el contrast 
hi està molt present. Començant per 

l’arc d’edat dels 
cinc actors-balla-
rins (Toni Mira, 
Viviane Calvitti, 
Carla Pérez Mora, 
Junyi Sun i la ma-
teixa Boza), d’en-
tre 28 i 59 anys. Bo-
za vol reivindicar la 

diversitat de la dansa, “no n’hi ha una, 
n’hi ha moltes”, diu, tant per les dife-
rents tècniques i tradicions com per les 
aportacions personals de cadascú. La 
música és també molt colorida, des dels 
ritmes més populars fins a les pautes 
més clàssiques i els sons electrònics. 
“Tot és música. De fet, tant jo com els 
músics de la meva estirp creiem que no-
més hi ha dos tipus de música: la bona i 
la dolenta”, descriu la compositora i di-
rectora musical de l’espectacle, entusi-
asmada amb el conjunt d’instrumentis-
tes reunits per fer-lo: David Pastor 
(trompeta, fluegelhorn, efectes), Pablo 
Selnik (flautes), Edurne Arizu (acordió) 

i Josep Cordobés (bateria i percussió), 
a més d’ella mateixa al contrabaix.  

 Valle i Boza s’avenen molt també en 
una altra cosa: la voluntat d’arribar al 
públic. Lluny de qualsevol eclecticisme 
i vocació elitista, Valle creu que la mú-
sica s’ha de treballar molt amb el cap per 
poder arribar al cor de qui l’escolta, i Bo-
za no vol ni sentir parlar d’aquella dan-
sa elitista que imposa una barrera in-
franquejable amb l’espectador. El que 
ella fa, explica, és dansa teatre, i la dansa 
“mai és una finalitat en si mateixa, sinó 
un mitjà”.  

SISMÒGRAF I ELS NOUS PÚBLICS  
El Sismògraf, on Eden Club s’estrena 
aquesta nit, arriba enguany a la vuitena 
edició convertit des de fa dos anys en mer-
cat estratègic per a la dansa. Això signifi-
ca que hi assisteixen desenes de progra-
madors, amb la voluntat d’impulsar un 
circuit efectiu per a la dansa i eixamplar-
ne els públics. Entre els 40 espectacles 
programats pel festival, que s’allargarà 
fins al diumenge 3 d’abril, hi ha cinc estre-
nes de coproduccions pròpies i dos mun-
tatges internacionals. La nova aventura 
escènica de la Fundación Colla do - Van 
Hoestengerghe, un espectacle de dansa 
aèria amb música electrònica a càrrec de 
Strada Aerial Show, i els tràilers escènics 
(peces de menys de cinc minuts de dura-
ció) del col·lectiu GRUA són alguns dels 
atractius d’un festival que enguany tindrà 
una sèrie de “rèpliques”, espectacles que 
es posaran en escena fora dels quatre dies 
del festival i n’allargaran la programació 
fins a finals d’abril.| BELÉN GINART

➔ Sismògraf: ‘Eden 

Club’ ➔ Creació i direc-

ció escènica: Inés Boza  

➔ Composició i direcció 

musical: Giulia Valle  

➔ Sala Torín (Olot) 

➔ Divendres 1 d’abril 
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