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El ballarí Jordi Rubio i el músic 
Carles Belda. CAT

La dansa de Joan 
Serra, a les mans 
de Carles Belda i 

Jordi Rubio

MÚSICA I DANSA

“El que és important és que les co-
ses passin, que mengem cultura”, 
diu Carles Belda, un músic d’aquells 
que fan que passin coses. Per exem-
ple, que el llegat del coreògraf i pe-
dagog de la dansa Joan Serra (1947-
2013) revisqui en l’espectacle Sols, 
que s’estrena aquest divendres al 
Centre Artesà Tradicionàrius 
(CAT) de Barcelona a les 22 h. Sols, 
que combina danses tradicionals i 
músiques d’arreu dels Països Cata-
lans, és el fruit de la col·laboració de 
Belda amb el ballarí Jordi Rubio, 
nebot de Serra. Tots dos han jugat 
amb els elements de la tradició fins 
a simplificar-los i mostrar-los en la 
seva l’essència.  

L’estrena de l’espectacle anirà 
precedida de la presentació al CAT 
del llibre de Joan Figueres La dansa 
a l’escola. El mestratge de Joan Ser-
ra, un treball publicat per l’Associ-
ació de Mestres Rosa Sensat sobre 
el coreògraf que va recuperar la 
dansa tradicional amb un llenguat-
ge modern i sobre el pedagog que va 
impulsar la implantació de la dan-
sa a les escoles.  

Carta blanca del CAT 
“Joan Serra tenia una gran base tèc-
nica i era molt atrevit, molt de fer les 
coses. El seu mestratge t’empeny a 
posar-t’hi”, diu Belda. Sols és el re-
sultat d’una proposta del CAT, que 
va donar carta blanca al músic valle-
sà perquè fes el que volgués. El ball 
de gitanes, la bolangera, la jota, el 
fandango i la sardana conviuen en 
un espectacle de dotze peces –“preu 
per preu, sabates grosses”, diu Bel-
da– fet amb “un punt de franquesa 
i llibertat”. “Serà un recital amb ca-
dires. El Jordi balla i jo toco, però no 
dic que no llancem algun ham”, ex-
plica l’acordionista quan li dema-
nen quina serà la participació del 
públic. El propòsit és que Sols tingui 
continuïtat. “Ens ho hem passat 
molt bé i ens ve de gust fer-lo vol-
tar”, diu Belda. De moment avança 
que ja tenen “la reserva” per portar-
lo a un festival de dansa.e
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‘Caïm i Abel’: ambició i èpica 

pirar inicialment és la d’un policia 
sota una reixa esperant que un im-
migrant en baixi. “Volia explicar 
com aquella trobada pot ser relle-
vant per a la vida d’ells dos, segons 
què passi”, diu. L’obra té dues parts 
amb dos protagonistes, Caïm i Abel, 
que no són germans enfrontats sinó 
homes amb històries paral·leles en 
diferents bandes del Mediterrani.  

Caïm (Marc Rodríguez) és el nét 
d’un republicà mort a Jaca i és a través 
de qui es descobreix la història d’un 
poble de la ruralia catalana i els seus 
habitants. El noi passarà de vigilar el 
tros –on un dia es troba un immigrant 
a qui rep a boca de canó– a ser vigilant 
de la frontera. L’Abel (Sergi Torreci-
lla) és el fill d’aquell immigrant, un pa-
re que mai no va conèixer. Viu fent de 
taxista en una ciutat africana somiant 
marxar-ne costi el que costi.  

Entre els temes i personatges 
que es creuen en aquesta epope-
ia de 3 hores de durada –en què 
sis actors interpreten divuit per-
sones– hi ha el concepte de fron-
tera, l’obsessió per la vigilància, 
“la societat catalaneta conver-
gent que hem tingut durant tants 
anys, com veiem el món i com re-
bem els de fora”, diu Artigau. 
L’autor i director va fer un viatge 
a l’Àfrica, a Moçambic, per en-
tendre què passa al continent 
oblidat: “Europa, Occident, és un 
generador de discursos que uti-
litza el capitalisme per establir 
una violència sistemàtica, colo-
nial, econòmica –afirma–. Pot-
ser és políticament incorrecte 
dir-ho, però tota aquesta violèn-
cia que hem anat generant ens 
tornarà”.e

Els actors Jordi Figueras, Clara de Ramon, Sergi Torrecilla (Abel), Berta Giraut, Marc 
Rodríguez (Caïm) i Lluís Villanueva formen el repartiment de l’obra. DAVID RUANO

Marc Artigau escriu i dirigeix a la Biblioteca una tragèdia sobre la frontera 

TEATRE

Quan Oriol Broggi va plantejar a 
Marc Artigau que escrivís una obra 
per a la Biblioteca de Catalunya, ho va 
fer amb una premissa: “Que sigui 
molt ambiciosa, amb molts personat-
ges, que expliqui històries fortes, que 
et remogui les entranyes. No tinguem 
por de fer una cosa gran. Que si ens 
agrada, ens agradi molt. Que si ens 
avorreix, ens avorreixi molt”, recor-
da. Marc Artigau va acceptar el rep-
te i, després de dos anys d’escriptu-
ra, dimecres que ve estrena a la sala de 
La Perla 29 un espectacle amb un tí-
tol de ressons bíblics, Caïm i Abel, i 
una ambició de transcendència que 
l’emparenta amb Incendis de Wajdi 
Mouawad, el gran èxit teatral de la 
companyia.  

Va ser el mateix Broggi qui, a prin-
cipis de temporada, va batejar Caïm 
i Abel com “un Incendis a la catala-
na”, una comparació amb la qual el 
dramaturg se sent absolutament in-
còmode i aclaparat. “És una tragèdia 
contemporània i és èpica –confir-
ma–, però parla d’altres temes. Jo no 
he vist cremar autobusos, però en 
canvi he tirat pedres al boig del po-
ble, un home que havia tornat tarat 
de la guerra, i he celebrat el gol de 
Wembley amb el meu avi, que va ser 
del bàndol dels vençuts i vivia el Bar-
ça com un símbol més enllà del fut-
bol. Aquesta és la nostra mitologia, 
és més d’estar per casa”, admet Arti-
gau. Broggi ho veu com la renovació 
dels mites propis, “igual com Espriu 
explicava Sinera”. L’actor Lluís Vi-
llanueva assegura que el text és gran 
perquè arriba a “explicar les cosmo-
visions d’una època”.  

Per anar a l’arrel de la seva mito-
logia personal, el dramaturg recorre 
al seu origen familiar, a Arbeca, i hi 
entrecreua diferents històries que 
s’allarguen des dels anys 80 fins a 
l’actualitat. La imatge que el va ins-
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Estudi 
El Sónar 
busca 
indicadors de 
l’impacte real 
del festival

Tragèdia 
Oriol Broggi 
compara  
l’ambició de 
l’obra amb   
“un ‘Incendis’ 
a la catalana”

“El Sónar és un tractor de les indústries creatives”
tura i Innovació de l’Ajuntament 
de Barcelona, que afegeix: “Les 
formes de mesurar les coses han 
canviat. Algunes contribucions 
positives són quantitatives, i 
d’altres, qualitatives”. Segons 
Collboni, “la filosofia del Sónar 
entronca amb el propòsit del go-
vern de la ciutat de reforçar les 
indústries creatives”.  

L’estudi aporta dades com ara 
que el 37% de les empreses de 
Barcelona participants al Só-
nar+D percep “un increment de 
facturació arran de la seva parti-
cipació”, o que més d’un 50% dels 
entrevistats destaca la importàn-
cia de la creativitat a la ciutat “per 
sobre del clima, la platja, la res-
tauració o les botigues”.e
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Tal com va avançar l’ARA, el Sónar 
va presentar ahir un estudi sobre el 
retorn social, cultural, econòmic, 
mediàtic i d’innovació del festival. 
“Volíem buscar indicadors de l’im-
pacte real en el teixit cultural i so-
cial”, diu un dels directors del Só-
nar, Ricard Robles. Fins ara el fes-
tival havia fet estudis d’impacte 
econòmic, però “aquesta valoració 
purament numèrica no és suficient” 
per mostrar la repercussió del Só-
nar i el Sónar+D a la ciutat.  

“La lectura global ens dóna la visió 
que el Sónar és un element de dina-
mització del món cultural i tractor de 
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les indústries creatives”, diu Robles 
sobre les conclusions d’un estudi re-
alitzat a partir de més de mil enques-
tes i entrevistes a públic i professio-
nals que hi van assistir el 2015. 

Es tracta d’un primer pas, i les 
dades obtingudes hauran de com-
pletar-se en el futur. És “una pri-
mera eina a partir de la qual defi-
nir paràmetres per poder estudiar 
de manera més transversal els im-
pactes del festival més enllà dels di-
es en què se celebra”. També pot ser 
una bona eina, ja que pot definir in-
dicadors que podrien influir en 
l’aplicació de polítiques públiques. 
“Els indicadors indiquen però no 
són determinants per decidir les 
subvencions”, diu Jaume Collboni, 
el tinent d’alcalde d’Empresa, Cul-


