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UnSismògrafsensecomplexos
batrècordsdepúblicaOlot
Quinze mil espectadors han passat per la vuitena edició

PERE DURAN / NORD MEDIA

Una de les propostes que va captar ahir l’atenció dels espectadors al parc Nou d’Olot

BÀRBARA JULBE
Olot

L’artista Regina Fiz, una dels
màximes exponents de la per
formance en l’àmbit interna
cional, exhibeix el seuparticu
lar vestit d’unicorn al parc
Nou d’Olot al més pur estil de
Rebecca Horn. “És impactant,
crida l’atenció”, comenta una
espectadora, mentre té l’altre
ull posat en un espectacle de
dansa contemporània que es
fa al mateix parc. Però n’hi ha
més, fins a cinc representaci
ons diferents es van succeint.
Es tracta de l’itinerari de dan
sa, una de les activitats estre
lles del Sismògraf, el festival
de dansa d’Olot. En la seva
vuitena edició, el certamen ha
batut tots els rècords: més de
15.000 espectadors, un 25%
més que l’any passat, i 200
professionals inscrits en les
jornades de treball, un 33%
més que el 2015.
Després de quatre dies de

moviment frenètic a la ciutat i
dansa per a tots els gustos,
amb muntatges que vincula
ven la dansa amb les il∙lusions
virtuals, la geometria o la mú
sica, i propostes adaptades es
pecialment per al Sismògraf
com Siena Site, de La Veronal,
Olot va posar ahir a la tarda el
colofó a la que és la segona edi

ció com amercat estratègic de
dansa a Catalunya. Ho va fer
amb un macroxou aeri de la
companyia Aerial Jockey
Strada, en què setze ballarins
acròbates van unir dansa, mú
sica electrònica i acrobàcies
aèries suspesos en una torre
de divuit metres d’alçària.
Segons comenta Tena Bus

quet, la directora artística del
festival, “l’oferta del Sismò
graf és una oferta sense com

plexos”. Fins a trenta tres es
pectacles, cinc dels quals eren
estrenes i coproduccions del
mateix certamen olotí, han
format part del programa, que
s’han concretat en una cin
quantena d’actuacions en di
ferents espais de la ciutat a
l’aire lliure o en sales, la majo
ria gratuïts. Pràcticament to
tes les entrades dels especta
cles de pagament (se’n van
programar onze) es van esgo
tar.
Durant la jornada professio

nal, on especialistes, progra
madors i artistes es van reunir
per establir nous contactes i
possibles contractacions, hi va
haver més de 200 professio
nals, els 25% dels quals eren
internacionals, principalment
anglesos i holandesos.
El primer tinent d’alcalde i

regidor de Cultura, Josep Ber
ga, destaca que “l’afluència de
públic i programadors s’ha no
tat molt en l’ocupació dels ho
tels i restaurants”.
Per primera vegada, el festi

val amplia la dansa fora dels
quatre dies del festival amb les
anomenadesRèpliques, repre
sentacions i espectacles que
tindran lloc majoritàriament
aquest abril, coincidint amb el
mes dedicat a la dansa, tot i
que també s’allargaran fins a
l’agost.

Són vuit propostes, algunes
de les quals són El cinquè hi
vern, de la companyia Mal Pe
lo; Tots dansen, amb coreogra
fies d’Álvaro de la Peña, o el
SismOFFgraf, l’off del festival,
un petit festival de dansa local
i amateur, emergent i experi
mental. “Tenim tantes coses
que al final hem hagut d’am
pliar el festival, allò que no po
díem programar ho hem anat
espurnejant al llarg del calen
dari”, conclou la directora ar
tística.c

Elcicle amplia la
programaciódedansa
ambvuitactuacions
ques’allargaran
finsal’agost

BARCELONA Redacció

Tarragona acollirà el pròxim
20 d’agost un dels tres únics
concerts que la mítica banda
britànica Status Quo oferirà a
Espanya dins de la seva gira
mundial The last night of the

electrics, que representarà l’úl
tima oportunitat de veure el
grup en directe i en format
elèctric, segons assegurava la
banda en un recent comunicat.
En aquesta gira tenen previst
repassar tota la història i prin
cipals hits de la banda, des de la

seva fundació el 1962 fins als
nostres dies.
La venda de les entrades

d’aquest concert es fa a través
del canal EntradasdeVanguar
dia.com. Es poden adquirir a
partir d’avui dilluns des de les
dotze del migdia, i es mantin
dran a la venda fins al 19
d’abril. Així mateix, en aquest
acord de distribució i venda
inicial en exclusiva s’hi inclou
un descompte del 10% per als
subscriptors del Club Van
guardia.c

Comiat elèctric de Status
Quo a Tarragona

¿SALTAMOS? /
15% de descompte en Saltamos

Experimenta la caiguda lliure per
primera vegada.

-15%

JAMBOREE /
Descompte 2x1 per als concerts de
jazz en viu a Jamboree

Una institució del jazz a Barcelona per
gaudir d’aquest excepcional gènere
musical.

2x1

KYPERS /
25% de descompte a KYPERS

Gaudeix de les ulleres més originals
i contemporànies.

-25%

MÚTUA GENERAL
DE CATALUNYA /
Accés gratuït i il·limitat a l’Espai
Mútua Negocis en qualsevol de les
oficines de la Mútua

- Taller gratuït per a nens entre 5 i 13 anys
“Aloha Mental Arithmetic”.
- 50% de descompte en el segur A-S
Dental Complet F durant un any.

GRATIS

@clubvanguardia Club Vanguardia
Consulta totes les ofertes
i condicions al web.

I tu, fas Vang?

Subscriu-te a La Vanguardia per 9,90 €/mes
trucant al933 481 482
o a clubvanguardia.com

Fes Vang, gaudeix de la vida


