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El cíborg Moon Ribas es va
moure ahir a Olot al ritme
del sensor que té implan-
tat al braç, que detecta
qualsevol moviment sís-
mic del planeta. En con-
cret, va reproduir a toc de
tambor la història sísmica
dels últims cinquanta
anys. L’espectacle que va
servir per presentar el Sis-
mògraf (20-23 d’abril) és
molt explicatiu de l’essèn-
cia d’aquest festival de
dansa, tant com el seu le-
ma, “el festival que detecta
el moviment”. És a dir, el
festival dedicat a tot allò
que batega en el món de la
dansa a casa nostra i a l’en-

torn internacional més
proper, iniciat fa nou anys
i, els últims tres comptant
l’edició actual, convertit
en el mercat estratègic de
la dansa a Catalunya. I, per
tant, en punt de trobada
obligat dels programadors
i amants d’aquest art.

La directora del Sismò-
graf, Tena Busquets, va re-
marcar que han progra-
mat 48 espectacles –set
són estrenes absolutes i
coproduccions del festi-
val–, 28 dels quals a l’aire
lliure, perquè tothom qui
vulgui pugui disfrutar de
la dansa, però també per
mostrar als programadors
espectacles que tenen en
comú que són fàcils de re-
produir, és a dir, adapta-

bles a grans formats, però
també a l’escenari més pe-
tit del poble més petit del
país. Això no obstant, l’o-
ferta no és només per als
entesos o aficionats a la
dansa, sinó per a tothom,
tal com va destacar el regi-
dor de Cultura, Josep Ber-
ga. “Estem preparats per
satisfer el públic per a qui
Sismògraf serà només
l’excusa per venir a Olot i
també per al públic fami-
liar”, va sentenciar.

El festival estrena
aquest any la secció Erup-
ció, amb l’objectiu de foca-
litzar algun aspecte con-
cret del món de la dansa.
En aquesta ocasió, se cen-
tra en el País Basc, amb la
programació de tres es-

pectacles. L’altra novetat
és el Pro 365/Sismo, un
projecte d’acompanya-
ment a deu professionals
de la gestió escènica de Ca-
talunya en l’àmbit de la
dansa, les arts del movi-
ment i la creació contem-
porània. I completa el ca-

pítol de novetats l’Ona Ex-
pansiva, que aproparà la
dansa a pobles veïns. Hi
haurà set rèpliques abans
i després del festival. Tot a
punt, doncs, per superar
els quinze mil visitants i
els 190 programadors de
l’any passat. ■

a El festival, mercat estratègic de la dansa a Catalunya, es farà
del 20 al 23 d’abril a El 2016 va reunir quinze mil persones

El Sismògraf d’Olot
ja ha començat a
registrar moviment

Jordi Casas
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Moon Ribas, en plena acció, ahir a la sala La Carbonera ■ J.C.

Els periodistes Rosa Maria
Calaf i Bru Rovira parla-
ran avui de la seva llarga
trajectòria com a corres-
ponsals internacionals a la
conversa Carretera i mi-
cro, que tindrà lloc a la bi-
blioteca Carles Rahola de
Girona (18 h, entrada lliu-
re), dins la Setmana dels
Rahola. Ahir es van fer pú-
blics els 17 finalistes dels
VIII Premis Carles Rahola
de Comunicació Local,
que es lliuraran dijous vi-
nent a l’Auditori de Giro-
na. Entre altres finalistes,
la revista musical La Tor-
nada competeix en la ca-
tegoria de millor projecte
sobre comunicació perio-
dística i en la de millor in-
formació digital, en la qual
també ha estat selecciona-
da La Fissura, que té tres
reportatges de Pau Sub-
irós a la categoria de prem-
sa. Tots els finalistes, al
web dels premis. ■
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la Setmana
dels Rahola
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