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Sismògraf:  
dansa i política en terra de volcans

El festival d’Olot arriba a la desena edició amb la programació més reivindicativa i propostes com ‘Fosques’, un homenatge a les dones 
oblidades que barreja ball aeri, ball contemporani i projeccions 

ESCENES

E
s deia Mary Anning, era pa-
leontòloga i va descobrir al-
guns fòssils marins d’una 
importància extraordinària. 
Però a la Gran Bretanya del 

XIX no es volien dones a prop de la cièn-
cia: els seus companys es van apropiar 
dels seus descobriments i sempre la van 
menysprear. Mary Anning és una de les 
grans dones de la història que la histò-
ria ha oblidat. I a totes elles està dedicat 
l’espectacle Fosques, una creació con-
junta de les companyies Las Lo Las, El 
Paller i Art Estudi que forma part de la 
programació del Sismògraf d’Olot, que 
l’ha coproduït. Del 19 al 22 d’abril, el fes-
tival dirigit per Tena Busquets oferirà la 
seva desena edició. La més política i re-
ivindicativa en la història d’un festival 
que cada any sacseja aquesta terra de 
volcans. La inaugurarà Eulàlia Berga-
dà amb l’espectacle Opening Vulcanus. 

“No ha sigut una decisió meditada, és 
fruit del moment”, explica Busquets, i 
esmenta altres exemples del programa 
en què la mirada política és mes o 
menys explicita, com C.O.S, on Vero 
Cendoya dona veu als refugiats, o 
Mol·leculari, de Lipi Hernández, que 
parla de la necessitat d’empatia i de la 
importància del treball en col·laboració, 
“un plantejament molt polític tot i que 
potser no ho sembli a simple vista”. La 
collita reivindicativa és, doncs, fruit del 
context creatiu en què es troben moltes 
de les companyies participants i, lògica-
ment, de la mirada que hi han projec-
tat els programadors. “Però també és 
molt important la interpretació que en 
fa el públic. Perquè el tema d’un espec-
tacle com Fosques fa cinc anys hauria 
semblat anecdòtic, i avui es llegeix com 
a reivindicatiu”, continua la directora 
del Sismògraf.  

L’impuls de Fosques és el desig de vi-
sibilitzar i fer justícia compartit per 
Montse Canals (Las Lo Las) i Emma 
Teixidor (El Paller), les dues directores 

‘Hàbitat (doble 
penetració)’ 

porta al teatre 
les Stories 

d’Instagram 

L
es històries d’Hàbitat (do-
ble penetració) s’entrecre-
uen les unes amb les altres. 
Quan els actors surten a es-
cena és possible que el pú-

blic es quedi amb dubtes: ¿Interpreten 
el mateix personatge que en l’escena 
anterior o s’han ficat ja en la pell d’un 
altre? “Passa el mateix que quan mires 
Instagram. Et passes 20 minuts veient 
Stories i quan ho deixes tens la sensa-
ció que en realitat no t’has assabentat 
de res”. Qui ho explica és Roger Torns, 
un autor i director teatral amb decla-
rada addicció a les xarxes socials que 
aquests dies ultima els assajos de 
l’obra que li va servir com a treball de 
final de carrera a l’Institut del Teatre, i 
també va guanyar el premi Despertalab, 

concedit per la Nau Ivanov i l’Atrium 
Teatre. 

No hi ha solució de continuïtat en 
les històries d’aquesta obra, en 
què tothom té necessitat 
d’exhibir-se per sentir que 
és algú. Hi conflueixen 
un youtuber amb anun-
ciada intenció de suïci-
dar-se, dues noies que 
es troben a la xarxa 
amb la intenció de tenir 
una relació esporàdica i 
un noi àvid de veure una 
mort en directe. Són per-
sonatges nascuts en un pro-
cés de creació molt singular. 
Torns va demanar als actors que par-
ticipessin en exercicis d’escriptura 

automàtica, maratonianes jornades 
d’on va sorgir un material que després 
ell va polir i organitzar en la dramatúr-

gia final. “Els vaig demanar que 
partissin molt d’ells matei-

xos, tant a l’hora d’escriu-
re com a l’hora d’inter-

pretar”, admet. Final-
ment, no hi ha manera 
de saber què és real i 
què no. Decidir cap on 
s’inclina és cosa del pú-

blic. Però, en general, 
tots els personatges tenen 

una relació maquiavèl·lica 
amb les xarxes, de dependèn-

cia i de submissió. “En són vícti-
mes”, diu el director. L’obra es podrà 
veure a l’Atrium del 12 al 29 d’abril. B.G.

solo, duet, per a quatre intèrprets i mú-
sic... Però sempre a l’aire lliure. “Sense 
arbres no té sentit, seria una altra cosa”, 
diu Teixidor.  

Les propostes en espais exteriors i 
gratuïtes són una bona part de la pro-
gramació del Sismògraf (27 especta-
cles, dels quals cinc són coproducci-
ons), que va néixer amb la voluntat 
d’acostar la dansa al públic i l’ha man-
tingut també els quatre anys que funci-
ona com a festival estratègic de Catalu-
nya. Però la intenció és lligar-lo més al 
paisatge i seguir explorant aspectes 
singulars de la dansa. Enguany l’accent 
es posa en la seva hibridació amb el circ, 
cada cop més visible, tot i que un dels 
seus fruits destacats apel·li en el títol 
a la foscor. BELÉN GINART

1972), la metge i filòsofa italiana Doro-
tea Bocchi (1360-1436), l’astronauta ca-
nadenca Roberta Bondar (nascuda el 
1945), la zoòloga estatunidenca Dian 
Fossey (1932-1985), són algunes de les 
dones recopilades en la investigació. El 
resultat és un espectacle de dansa aè-
ria i dansa contemporània, amb una cui-
dada ambientació d’Art Estudio (il·lu-
minació i projeccions) i una música fe-
ta expressament per David Codina, que 
la interpreta en directe. Per a la seva es-
trena a Olot, Fosques comptarà amb la 
participació dels assistents al taller de 
dansa aèria que es va impartir a la loca-
litat volcànica durant la Setmana San-
ta, amb un nombre i una intensitat que 
van desbordar totes les previsions. Des-
prés s’adaptarà a formats molt diversos: 

artístiques de la peça, amb una llarga 
trajectòria artística i de sensibilització 
envers la igualtat. “Però Fosques no és 
un espectacle feminista, sinó humanis-
ta”, explica Canals. La idea primera va 
ser treballar a partir d’una figura abs-
tracta: volien que l’espectacle el prota-
gonitzés una dona que viu en un arbre, 
símbol de totes les dones de la història 
amb una vida no convencional. Però de 
seguida van decidir investigar qui po-
dria haver sigut aquesta protagonista en 
la vida real.  

Un cop posats a treballar en la recer-
ca de personalitats ajustades al tema, 
les dues directores artístiques han tro-
bat tant material que han hagut de tallar 
la llista. Era immensa. La sufragista es-
panyola Clara Campoamor (1888-
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