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bles per als més entesos, i segurament 
passaran desapercebudes per a la resta. 
Però com a mínim també el no iniciat 
podrà gaudir de la coloratura diversa de 
la proposta. Ara bé, el Cristian no té clar 
si n’hi ha, de no iniciats, entre els seus es-
pectadors. “M’he passat molt temps pre-
guntant-me com podíem acostar la dan-
sa a nous públics. Però ara penso que 
potser la dansa no és per a tothom, que 
no ho ha de ser. I em sembla que està bé 
així”, diu el ballarí i coreògraf, ànima 
d’un laboratori de creació a São Paulo, el 
Lote, on es troben ballarins i creadors 
d’altres àrees per enriquir-se mútua-
ment amb la manera com l’altre es rela-
ciona amb el seu cos.  

Des del Sâlmon, que organitza el Cen-
tre de Creació el Graner, les aspiracions 
sobre el tipus de públic són diferents. El 
nombre d’espectadors no para de créi-
xer i l’any passat es va arribar al 90% 
d’ocupació, com recorda Elena Carmo-
na, codirectora del festival amb Cristina 
Alonso. En les cinc edicions del Sâlmon, 
la vocació ha sigut eixamplar mirades i 
públics. I per això apel·la a la curiositat. 
“No cal tenir una experiència prèvia en 
dansa, l’important és esperar que passi 
alguna cosa i tenir ganes de veure què 
passa, deixar-se sacsejar per la creació 
contemporània”. La naturalesa plural de 
la programació, diu Carmona, afavoreix 
l’heterogeneïtat del públic. Perquè al 
centre dels espectacles hi ha la dansa 
contemporània, sí, però hibridada amb 

altres llenguatges: la performance, les 
arts visuals, la música, en propos-

tes signades per artistes com Jan 
Martens, Los Corderos.sc i ZA!, 
Jorge Dutor i Guillem Mont de 
Palol o Albert Quesada. El Sâl-

mon segueix la feina de creadors 
vinculats al Graner durant la resta de 

l’any, manté una continuïtat amb artis-
tes internacionals i aposta per creadors 
desconeguts i per estrenes d’especta-
cles. “Assumim riscos, i animem el pú-
blic a assumir-ne també”, diu Carmona. 
El Mercat de les Flors és la seu de refe-
rència del festival, però la “programació 
expandida” del Sâlmon arribarà també 
a la Sala Hiroshima, l’Antic Teatre, el 
Macba, el MNAC, La Poderosa, La Visi-
va i el Nyamnyam. Fronteres que cauen 
per obrir visions, espectacles que s’es-
campen per tota la ciutat i un desig: que 
realment deixi de tenir sentit pregun-
tar-se si el que s’està veient és o no és 
dansa. BELÉN GINART

Això és 
dansa?

De Gene Kelly a Bruce Lee. El ballarí i coreògraf brasiler 
Cristian Duarte aplega en un espectacle els 100 artistes que més 

l’han influït. El mostra al Sâlmon, un festival de llenguatges 
hibridats que busca un públic curiós

CRISTIAN DUARTE / FESTIVAL SÂLMON. 
MERCAT DE LES FLORS / DIVERSOS ESPAIS (BARCELONA)  

26 DE NOVEMBRE / DEL 24 AL 4 DE DESEMBRE

CLUB CAPITOL (BARCELONA)
‘YOU SAY TOMATO’

Alerta per a despistats: la vida s’esmuny entre els dits i quan vols 
adonar-te’n potser ja és tard per redreçar-ne el rumb. El dramaturg 
català Joan Yago embolcalla amb humor aquesta reflexió necessà-
ria, a partir de la peripècia d’una parella: la seva relació fa aigües al 
mateix ritme que la seva prometedora carrera musical. ¿Seran 
capaços de donar un bon rumb als seus dos projectes vitals?

Fins al 15 de gener

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (BARCELONA)
‘UN OBÚS AL COR’

Wajdi Mouawad és gairebé l’autor de capçalera del director Oriol 
Broggi i la productora que lidera, La Perla 29. L’han visitat en for-
mats diversos i ara hi tornen en forma de monòleg, protagonitzat 
per Ernest Villegas. Un text dur que torna un cop més als grans 
temes de Mouawad: la identitat, la família, la relació de l’immigrant 
amb la terra d’acollida, la necessitat ferotge de sentir-se estimat.

Fins al 18 de desembre
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DES DE LA PLATEA

H
o ha sentit desenes de 
cops al llarg de la seva car-
rera de ballarí i coreògraf: 
“Això que fas no és dan-
sa”. Cristian Duarte és de 

São Paulo, el fascina la investigació de 
noves formes de moviment i ja fa anys 
que va deixar de preocupar-se per les 
etiquetes. “Pertanyen a un debat antic”, 
diu. Però un dia, potser per la necessi-
tat de reivindicar la seva veu en la tra-
dició de la dansa contemporània, va de-
cidir fer un espectacle calidoscòpic en 
què es pogués resseguir l’empremta dels 
100 col·legues que més han influït en el 
seu treball. The hot one hundred chore-
ographers, creada el 2011, és la peça més 
exitosa de Duarte, un artista forjat entre 
Europa i el Brasil. Ara la presenta al 
Mercat de les Flors en el marc d’un fes-
tival, el Sâlmon, que, com ell, manifes-
ta una absoluta despreocupació per la 
puresa de la disciplina: mestissatge, con-
taminació i hibridació de llenguatges 
són termes molt més apropiats per ex-
plicar el material de què està feta la se-
va programació.  

Hi ha un element no dansístic per en-
tendre què és The hot one hundred cho-
reographers. És una pàgina web 
(www.lote24hs.net/hot100) consistent 
bàsicament en una acolorida circumfe-
rència de 100 fraccions. Quan cliques a 
sobre de cada una apareix un nom, i si 
hi tornes a clicar se’t redirigeix a un ví-
deo amb què podràs fer un tast de l’obra 
de l’artista en concret. “La web és una 
bogeria que em porta molta feina de 
manteniment. L’he d’estar actualitzant 
contínuament perquè els materials no 
depenen de mi, i els vídeos es pengen i 
despengen segons criteris que se m’es-
capen, i quan això passa n’he de bus-
car de nous”, diu el Cristian, que es 
va inspirar en un quadre de l’es-
cocès Peter Davis, The hot one 
hundred, una llista dels artistes 
que més li interessen.  

En la llista de Cristian Duarte 
hi ha una mica de tot. De Martha Gra-
ham i Merce Cunningham a Israel Gal-
ván, Paz Rojo o Anne Teresa de Keers-
maeker, l’ànima de l’escola belga on es 
va formar, a més de ballarins menys evi-
dents, com Gene Kelly o Bruce Lee (“El 
kungfu és pura coreografia”, diu), molt 
importants en el naixement de la seva 
vocació. A partir dels cent noms esco-
llits, Duarte interpreta un solo on hi ha 
molt marge per a la improvisació. “No hi 
ha dues funcions iguals perquè en cada 
una vario els artistes que visito”, diu. Les 
influències, continua, seran reconeixi-
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