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Entrevista: Ramon Oller El coreògraf demà posa punt final a l’estada a Nova York
de la seva ‘Carmen’ amb algunes crítiques cap a la gestió de la creativitat del país

“La dansa a Catalunya està
una mica caduca”

Lara Bonilla
NOVA YORK. CORRESPONSAL

El coreògraf Ramon Oller
(Esparreguera, 1962) i la
seva companyia Metros
presenten a Nova York la
seva particular visió del
mite de Carmen, que du-
rant dues setmanes fa tem-
porada al Joyce Theater, un
dels aparadors de dansa
més prestigiosos de la ciu-
tat. S’hi està fins demà, tres
dies abans de la inaugura-
ció de l’exposició d’art cata-

là al Metropolitan Museum
que coincideix amb un
ampli desembarcament cul-
tural amb el que Oller és
molt crític.

Com valora la rebuda a
Nova York on ‘Carmen’ està
tenint molt èxit de públic
tot i una crítica no gaire fa-
vorable de ‘The New York
Times’?
La crítica de The New
York Times no és ni bona
ni dolenta, parla només de
la versió de Carmen. És

porània. De fet, es podria
fer en xandall. Sempre dic
que l’última representació
la farem en xandall perquè
vegin que no fa falta res
del tòpic típic espanyol.

És per això que ‘Carmen’
apareix seminua?
Apareix seminua, i què?
Això als EUA ho han desta-
cat molt però en altres paï-
sos m’han dit per què no es
treu tota la roba o per què
no se la treuen tots dos?
No hem tingut cap proble-

una crítica més i n’hem
tingut d’altres molt bones.
A mi el que m’agrada és
que en parlin i la del Times
és una opinió més. Quant a
públic, tenim ple cada dia.

Va estrenar ‘Carmen’ el
2003. ¿Després de quatre
anys se n’ha cansat d’ella?
No, gens ni mica. I, a més,
continuarà. Aquesta tar-
dor anirem a Israel i el
2008 farem gira pels EUA
a ciutats encara per defi-
nir de la costa est. De mo-

cipi a fi. Però no és un es-
pectacle de dansa postmo-
derna dels anys 70 o 80.
M’allunyo molt de la dansa
contemporània catalana.
Sóc català però estic més
en l’avui que en el passat.

En aquesta ‘Carmen’ aparei-
xen els tòpics espanyols...
Està molt allunyada dels
tòpics. Apareixen com a
tals i han de ser-hi però és
més aviat una picada
d’ullet perquè aquesta
Carmen és molt contem-

El coreògraf d’Esparreguera Ramon Oller creu que s’han de canviar els objectius artístics i polítics de la dansa a Catalunya ■ JOSEP LOSADA

ment no li vull posar final.
Potser l’any que ve.

Quina és la seva visió de
‘Carmen’? Què aporta de
nou aquesta versió?
És una barreja molt since-
ra i entenedora per al pú-
blic i és aquest contacte
amb el públic el que ha fet
que l’espectacle creixi. Si
només vols veure flamenc
no el trobes, si només vols
veure dansa contemporà-
nia, tampoc. Això és sobre-
tot dansa i es balla de prin-
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A l’estiu
assajarem una
nova peça
sobre Judes,
que mesclaré
amb la cultura
catalana

ma als EUA amb el nu,
només s’ha advertit en la
publicitat perquè ningú
s’espantés.

En quins altres projectes
treballa?
A l’estiu començarem a as-
sajar un nova peça sobre el
personatge de Judes. S’es-
trenarà a Esparreguera, al
meu poble, entre finals
d’octubre i principis de no-
vembre. A Esparreguera
es fa la Passió i he volgut
fer una barreja de Judes
amb la cultura catalana i
altres històries però no és
res religiós. És dansa con-
temporània.

Metros és la primera com-
panyia catalana de dansa
que fa temporada en un te-
atre de Nova York. Per què
creu que s’ha trigat tant?
Doncs no ho sé.En el nos-
tre cas hem estat nosaltres
els que hem arriscat els di-
ners, no venim amb cap
institució i això és impor-
tant perquè ara vindran
ambaixadors de la cultura
catalana amb tot pagat i
amb un xàrter i, evident-
ment, així es poden fer
moltes coses. En aquest

cas, hem estat nosaltres els
que hem apostat per venir.

És una reivindicació?
No reivindico, únicament
afirmo. Hi ha gent que ve
com a representant de la
cultura catalana però a Ca-
talunya, sobretot una part
de les institucions cultu-
rals, s’han quedat endarre-
rits i això fa que les compa-
nyies siguin dels anys 70 o
80. Es tracta d’escollir si
vols això o no.

Com veu el panorama de la
dansa als EUA i a Catalunya?
Els dos estan fotuts cadas-
cun en el seu àmbit. Tam-
bé la dansa està una mica
caduca i a Catalunya s’han
de canviar criteris artístics
i polítics. Vivim en un país
en el que hem tornat enre-
re. Potser després de tants
anys d’estar a l’oposició,
arribar al govern no ha
estat tan fàcil com pensa-
ven i els sistemes estan
una mica caducats. I que
consti que jo no sóc con-
vergent, pertanyo al
PSOE.

Sembla una mica decebut...
No, a mi no m’han decebut

perquè tampoc esperava
res. I com no esperava res,
doncs això és el que he tro-
bat.

Què li demanaria a les insti-
tucions culturals catala-
nes?
Sobretot que tinguessin
més en compte la cultura i
el pluralisme. Si no es que-
den en un tap de bassa. Els
anys 80 ja van passar i les
promeses de llavors ja no
serveixen, s’han de con-
vertir en fets.

Li noto un cert ressenti-
ment...
No estic ressentit però
tampoc estic d’acord amb
el que s’està fent al nostre
país. És molt fàcil projec-
tar una imatge cap a l’exte-
rior que sembli que estem
fent moltes coses però en
realitat són els mateixos
de sempre. Com a demò-
crata, el que ha estat esco-
llit ho respecto però d’aquí
a quatre anys, ja veurem.
Això no vol dir que els que
no tenim la mateixa opinió
no continuem treballant.
Cadascú que treballi i lluiti
pels seus ideals.

¿Creu que el desembarca-
ment català dels propers
mesos servirà per promoci-
onar la cultura catalana?
Sí, potser pel casal de Ca-
talunya a Nova York! Jo fa
molts anys que vinc i faig
als EUA i això de desem-
barcament català em sona
molt antic. Que els deixin
venir per lliure perquè
venir tots de cop com a re-
presentació... És que és
una espècie protegida la
cultura? No. És que estem
en perill d’extinció? Jo ni
sóc una espècie protegida
en perill d’extinció ni vull
ser-ho. Prefereixo anar per
lliure. Tampoc és la meva
manera de treballar, jo vull
tenir llibertat per decidir
quan programo i quants
dies.

Però la seva presència ara a
Nova York s’emmarca dins
del Festival de Flamenc en
la nova secció Off Festival...
Bé, és el mateix represen-
tant però és fora del festi-
val. Em desmarco de tot.
La companyia Metros no
pertany a ningú. Penso
que no és bo casar-se amb
ningú. De moment. Potser
un dia canvia tot...

❝ És que estem
en perill
d’extinció? Ni
sóc una espècie
protegida en
perill d’extinció
ni vull ser-ho

❝

Plensa, Pijuan
i Barceló
Manel Mayoral
Trio d’asos a la Manel Ma-
yoral. Barceló hi és repre-
sentat amb tres ceràmi-
ques recents i una sèrie de
pintures de diverses èpo-
ques; Plensa, amb dues
escultures i diverses obres
sobre paper de la dècada
dels noranta; i Hernández
Pijuan, amb una petita an-
tològica de pintures.
(C. DE CENT, 286. FINS 28/4)

Rosa Muñoz
Antonio
de Barnola
Aquesta artista ens mostra
la seva peculiar manera
d’entendre la fotografia
mitjançant elaborats mun-
tatges d’ambientació tea-
tral. Presenta un món
ideal, on conviuen la irrea-
litat, la poètica i la sugge-
rència, escenes d’un món
només apte per a somnia-
dors en colors vius.
(PALAU, 4. FINS 14/4)

Vesanen-
Laukkanen
La Galeria
L’obra d’aquesta artista
finlandesa reflexiona
sobre la vida de la perso-
nes i sovint de les dones.
Per exemple, en la seva
instal·lació Mur de roses,
l’artista uneix centenars de
postals de roses amb tex-
tos parcialment desapare-
guts.
(C. DE CENT, 279. FINS 31/3)

Made in
(Identitats)
Només Art
Col·lectiva amb pintura
sobre ferro de Torres
Monsó, vestits de Carme
Puigdevall, fotografies de
Santos Montes, pintures
de Jaume Ribas, reproduc-
cions de Pompeia d’Antoni
Torres i obres d’Assumpció
Mateu, entre d’altres. Una
sopa molt nutritiva.
(GIRONA. FINS 5/4)

Mil paraules
Bach Quatre
Bach Quatre s’atreveix
amb la fotografia. I ho fa
per la porta gran. Tot just
abans del seu desè aniver-
sari, fan un salt al buit per
recollir el bo i millor de la
fotografia nacional con-
temporània, amb obres de
Toni Catany, Carlos Pérez
Siquier i joves valors com
Manolo Laguillo o Ana Te-
resa Ortega.
(J.S. BACH, 4. FINS 12/3)

Joao Onofre
Toni Tàpies
Joao Onofre és un dels ar-
tistes portuguesos més re-
coneguts en el món del vi-
deoart i la instal·lació. En
els seus vídeos planteja si-
tuacions ambigües pre-
sentades des d’un angle
fix i desapassionat per in-
cidir en els aspectes més
irònics de la contempora-
neïtat. Presenta també fo-
tografies i dibuixos.
(C. DE CENT, 282. FINS 24/4)

RicardMas
ricardmasp@gmail.com

Dos ballarins interpretant l’obra ‘Carmen’ al Teatre Victòria, el gener del 2004 ■ JOSEP LOSADA
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