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Hiroshima presenta un balanç molt optimista en el
seu primer any

Títol: Europa Espanya Català

Avui fa 363 dies que la Sala Hiroshima obria les portes. Un any durant el qual s'ha anat polint,
arreglant... Aparentment no canvia res, però alguna cosa passa perquè cada vegada la veiem
millor. La sala principal es mostrava avui tota negra, d'un negre pur que semblava acabat de
pintar. Probablement ja ho estava, però és com alguna si una energia avantguardista o
independent s'hagués infiltrat per les parets. Bé, això és poesia. Anem per feina!

Gaston Core, director artístic de la sala, ha citat avui als mitjans per fer una mica de balanç i
explicar el projecte per a la propera temporada. I els sentiments que han anat sentint tot l'equip, en
el transcurs d'aquest primer any: "Ens ha servit per saber com funciona la ciutat i la cultura
independent. Estem contents, ha estat interessant i trepidant arribar fins aquí", ha expressat.

I és que no ha anat gens malament. Aquest primer any han fet 160 representacions de 60
companyies o artistes, a les que han assistit 11.000 espectadors. D'aquestes companyies, 18 eren
internacionals, vingudes de 13 països. L'ocupació mitjana des de l'obertura ha estat del 65%, tot
un èxit en els temps que corren. "Els espectacles internacionals signifiquen el 30% de tota la
programació. Per a nosaltres és molt important perquè significa un intercanvi amb sales afins
d'altres països. I també perquè per aquest barri passa molta gent de fora que pot veure què es fa a
Catalunya." S'han fet també 35 actuacions paralleles (performances gratuïtes i altres) i s'han
organitzat tallers, trobades i activitats al bar.

Però una de les coses que fa més feliç a en Gaston és haver creat Marca: "La gent ens diu això és
molt Hiroshima o no o és gaire! I hem aconseguit l'aval dels més independents, com ara Ernesto
Collado, Loscorderos, Cris Blanco... Però també han vingut artistes emergents que ens han
sorprès pel seu treball i la seva investigació." Sobre la Marca Hiroshima, la defineix com "molt
eclèctica o híbrida. Però sempre tenint com a fil conductor les eines de creació contemporània, o
processos poc convencionals que impliquen la creació al 100% de l'artista (intèrpret, creador) i que
posa en escena la seva manera d'entendre la feina i la fisicalitat. Una línia eclèctica però on un
mateix espectador trobi diferents llenguatges."

També celebra haver establert 33 collaboracions amb institucions i organismes de la ciutat, i
projectes privats nacionals i internacionals. Amb l' Associació de Professionals de la dansa de
Catalunya (APdC) han entrat al programa Circula
(http://www.teatral.net/ca/noticies/17877/es-presenta-circula-iniciativa-per-facilitar-la-mobilitat-de-la-dansa#.VwU9WfmLRpg)
i aquest any tornen a formar part del Grec. Pel que fa als internacionals, Hiroshima ha establert
complicitats amb l'Institut Francès, el Bureau de Quebec, el Centro Checo de Madrid i d'altres. Ha
explicat que per a la temporada que ve s'han aliat amb l'Espai Blanc, un laboratori dedicat a les
arts performatives a Barcelona, que condueixen Carlota Subirós i Pere Sais: "Intentarem oferir un
espai de residència entre els dos llocs a una companyia emergent. Més enllà de les collaboracions
amb festivals com el Grec, també volem establir vincles amb sales alternatives amb l'objectiu de
crear un Circuit Independent a la ciutat."

Gaston explica que durant aquest primer any ha observat "alguns canvis en la relació amb el
públic a partir de l'octubre. Primer arribava gent de tota mena i ens ho miraven tot. Però ara ja
tenen més clar el que volen i nosaltres també. Les propostes que arriben són ja totalment en la
línia Hiroshima i tenen el seu públic específic." Diu que els seus models són la Sala Flyhard i el



Teatre Akadèmia "perquè també han sabut fidelitzar un tipus de públic."

REPLANTEJAMENT D'ALGUNS ASPECTES

Tota aquesta informació els ha inspirat per ajustar algunes coses. A partir d'ara, les actuacions es
concentraran des de l'octubre al maig "perquè així deixem espai per a altres activitats, com ara
propostes musicals que ens agraden i que pensem que són més apropiades per quan arriba el bon
temps i la gent té més ganes de terrasses que de tancar-se a un local." De tota manera, faran 100
funcions en 30 setmanes.

"De cara al futur volem consolidar estratègies com el Hiroshima Heat, que traduiria per calentón on
vam tenir el solo post-porno de Mauricio González Wakefield Poole: visiones y revisiones, que es
va endur el Premi de la Crítica. Mirarem de tornar-lo a tenir i acollirem el seu proper projecte. Però
viu a Canàries i no tenim data."

L'aspecte que més canvia pel que fa a la presentació que es va fer l'any passat, és el que afecta la
sala contigua, on s'havien de celebrar els concerts. "Mentre s'estava condicionant, hem estat
treballant aquí amb bandes que ofereixen un punt de vista escènic interessant i permeten que el
públic les escolti assegut. Aquestes estan plenament en la filosofia de Hiroshima i hem optar per
cedir la gestió de la sala del costat a un equip que programi concerts més a l'ús. Això ens permetrà
consolidar més a fons la Marca Hiroshima. Gestionar dues sales porta molta feina i a mi m'agrada
treballar a poc a poc." En aquest sentit ha recordat que Hiroshima es va començar a pensar el
2012 i va tardar tres anys en obrir ja que la idea "es va anar perfeccionant amb el temps."

LA NOVA PROGRAMACIÓ

La Sala Hiroshima té ara mateix al davant tres mesos de transició per "anar provant estratègies de
concerts." Després ja vindrà el Grec. I ja ens avança que la temporada vinent serà "molt musical i
performativa"

Comencem amb una proposta internacional, que significa el primer apropament de la sala amb La
Caldera, on s'ha fet la residència escènica. Núria Guiu (catalana) s'uneix a l'artista belga Arco
Renz i al músic vietnamita Phu Pham per treballar Blueprint, una idea de moviment a partir de la
vibració feta amb pals de bambú. Durant l'abril tindrem també la Societat Doctor Alonso "que no
havien vingut mai i ja tocava!" que presentaran la peça Andrei Rublev, una panicografia.
"Investiguen històries a partir d'una iconografia del cos humà amb la perspectiva invertida, a partir
d'un referent cinematogràfic."

Entrem al teatre. La primera proposta és Assolutamente solo, del creador italià David Batignani,
que s'assembla molt al seu pare i això lo ha inspirat una proposta de teatre visual amb màgia en
viu, on fa una relació entre el passat, el pressent i el futur molt inquietant." Això serà al juny. Una
altra peça teatral són els 66 ejercicios de estilo, de Jesús Barranco (que ha vingut a Barcelona
amb l'elenc d'El público, de Rigola), i Raul Marcos (Madrid) que, a partir del llibre fundacional de
Raymond Queneau, proposen una situació dramàtica de 5 rèpliques que reprodueixen en tots els
estils possibles.

Tornem a la dansa. Al maig, finalment, s'estrena a Barcelona Introducing the Star, de Pablo Esbert
Lilienfeld, que va haver de suspendre's a la tardor a causa d'una lesió. La peça es presentarà
juntament amb la pellícula que Esbert i Federico Vladimir Strate Pezdirc han realitzat, The star,
sobre com es treballen els elements que ajuden a construir una star.

L'Hiroshima collaborarà per primer cop amb el Festival Loop, que s'installarà a la sala el darrer
dissabte del mes de maig amb una proposta d'expanded cinema del laboratori collectiu
independent Crater Lab, que presenta un dispositiu escènic de projeccions en format analògic.

Al juny arriba "l'aposta de la temporada!", segons Gaston, amb la presència de Dana Michel,
"l'artista canadenca considerada la més avantguardista i underground del moment." Està treballant
en la creació de la seva segona peça, Mercurial George, que serà estrenada al prestigiós FTA
Festival TransAmériques de Montreal, per viatjar directament la següent setmana a Hiroshima... en
primícia europea! "Juga amb clixés de la cultura negra, construint una escena inquietant amb una
tipologia relacionada amb la lletgesa i l'antinatural."

Pel que fa al Grec, no ens ha pogut avançar res: "He d'esperar que facin la presentació ells", diu.



L'ESCENA MUSICAL

La música en viu tindrà una presència important aquest trimestre amb un cicle de concerts en
collaboració amb AlterRecords on es presentaran tres propostes: Nerval, una banda madrilenya de
indie-pop/post-rock que presentarà el disc El Hombre. Borja Flames, espanyol afincat a París que
presenta per primera vegada a l'Estat espanyol Nacer Blanco una experiència hipnòtica i Berlinist,
fill de Wim Mertens i Sigur Ros, amb el treball The Winter Hexagon, una collecció de deu esferes
musicals neoclàssiques on convergeixen ambient, folk, electrònica i espurnes de pop.

Hiroshima proposa també un concert/dansa molt especial, perquè l'interpreten dues dones artistes
molt potents: la virtuosa música Giulia Valle i la coreògrafa i ballarina Sònia Sànchez. "Ten ien
ganes de treballar juntes i també de treballar amb nosaltres. I les hem ajuntat!" La proposta es diu
Ajustando las velas. i es podrà veure el 29 de maig.

ESCENES EMERGENTS

En la seva aposta pels artistes emergents, Hiroshima presenta Flying Pigs, la primera peça
d'Eulàlia Bergadà, guanyadora del premi de coreografia de l'Institut del Teatre i el Mercat de les
Flors. "Proposa un teatre físic súperpotent i treballa la idea del ritual.". També apostant per
companyies novells, Hiroshima posarà en escena al juny All By Myself, encara en construcció. És
la segona peça d'Alejandro Curiel, artista ja associat a la sala que va presentar amb èxit el passat
desembre el seu primer treball.

UN PROJECTE DEFICITARI

En temps de crisi, és saludable sentir parlar Gaston Core, que no s'espanta si no totes li ponen:
"És un projecte deficitari però ja hi comptàvem. És un dèficit controlat! Sempre hem sabut que hi
seria i el que hem de fer és anar-lo disminuint, amb patrocinadors, abonaments i ajuts de
l'administració." Evidentment, "no està relacionat el preu de l'entrada amb mantenir una estructura
com aquesta i pagar bé els actors. L'ICUB ens va ajudar en les obres de l'equipament, perquè els
ajuts que fan tenen relació amb l'adaptació dels locals amb la legislació vigent."

El problema més gros rau en què, per tenir una subvenció normal com qualsevol sala, han de
programar cinc dies a la setmana: "És una línia en la que no encaixem, nosaltres treballem per a
un tipus d'escena que ens porta un públic més minoritari. Però estem en converses!"

Tampoc està en les bases dels ajuts la programació internacional, a la que no volen renunciar.
"Seguirem amb la nostra, tant si ens ajuden com si no. Sabem el que volem i el nostre projecte és
com és." No va tan malament, perquè ha posat l'exemple de Roger Bernat, que de les cinc
actuacions que ha fet a Barcelona n'ha fet tres a l'Hiroshima i dues al Lliure. "A Loscorderos els
vam tenir dues setmanes de 4 dies. A la primera van fer un 80/90% i a la segona, ja teníem llista
d'espera. L'important és trobar estratègies que atrapin el públic i que perdi la por a veure
determinats espectacles. Aquí ha vingut gent que no sentia cap interès per la dansa i han allucinat.
I és que portem el moviment a l'ADN, però no se sap!"

Està, doncs, ben tranquil: "Tots els projectes necessiten 2 o 3 anys per consolidar-se. I el teatre,
cinc! En portem un, encara tenim marge!"


