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Vela Mantero referent de la dansa portuguesa a La
Caldera dins del Grec

Europa Espanya Català

Òscar Dasí, nou director de La Caldera, ha presentat als mitjans el treball de la coreògrafa
portuguesa Vera Mantero, que presentarà a La Caldera els dies 19 i 20 de juliol. Es tracta d'una de
les seves obres més emblemàtiques, Os Serrenhos do Caldeirão, exercicis en antropologia de
ficció, i forma part del programa del Festival Grec 2018.

La proposta parla dels coneixements que estem perdent, de la connexió entre el cos i l'esperit, i de
la relació entre l'art i Vera Mantero, considerada com el màxim exponent de la nova dansa
portuguesa des dels 90: "És una creadora, una ballarina i una dona excepcional a nivell de
pensament i compromís. Amb les seves reflexions aconsegueix connectar amb el públic i, per altra
banda, també atrau perquè els seus moviments són molt impactants, és molt potent físicament",
explica Dasí.

La creació d'aquesta peça, que gira entorn del procés de desertització i despoblació de la Serra do
Caldeirão, va ser un encàrrec del Festival Encontros do DeVIR. Una de les condicions era utilitzar
imatges enregistrades per la mateixa artista en aquesta zona de l'Algarve portuguès. I Vera
Mantero ho va fer. Però, en aquest espectacle, també recorre a les filmacions que va realitzar
l'etnòleg Michel Giacometti als anys seixanta a la mateixa serra, especialment aquelles que
recullen cançons de treball.

Tota l'obra està poblada de veus que venen de lluny. Els sons de la terra, la música i la paraula; la
paraula d'un Antonin Artaud en combustió i la poesia sonora de Jacques Prévert s'enllacen en un
tot que acaba per oferir una mirada radical sobre les formes de vida tradicionals, especialment la
cultura oral del sud i del nord de Portugal, però també d'altres continents: "L'espectacle és a mig
camí entre la conferència i la performance. A poc a poc ens va introduint a l'univers i a la cultura
d'aquesta zona portuguesa, a partir de la poètica, el moviment, els textos... L'obra és d'alt voltatge
artístic i poètic, però no és important només per això: mostra, a més, el seu espai de compromís
fent palesa del que es perd amb la desaparició de les cultures, i de quina influència hi pot tenir la
societat, el pensament polític, la economia, el turisme...", continua Dasí.

Formada en dansa clàssica, la ballarina i coreògrafa Vera Mantero és considerada un dels noms
més destacats de la Nova Dança Portuguesa. Va començar a crear les seves pròpies coreografies
el 1987 i, des d'aleshores, ha presentat les seves creacions, una personal combinació de dansa i
performance, per tot Europa, per l'Argentina, l'Uruguai, el Brasil, el Canadà i els EUA, a més de
països asiàtics com Singapur o Corea del Sud.

ELS LABORATORIS SPORÁ PRÓGRAMA

Prèviament a la presentació de l'obra, La Caldera organitza un laboratori per a professionals amb
la creadora els dies 16, 17 i 18 de juliol, dins de l'Sporá Prógrama, un espai de transmissió de
coneixements entre creadors i creadores, amb l'objectiu d'impulsar la circulació de pràctiques,
eines i metodologies en el context local. "És la nostra segona convidada, després de Salva
Sanchis, i tenim molt d'interès en veure els resultats."

Si hi voleu participar, contacteu amb aula@lacaldera.info

O al tel.: 93 415 68 51



Altres encontres dins de l'Sporá Prógrama:

Amalia Fernández & Juan Domínguez del 25 al 29 de juliol, de 10 a 14h i de 15 a 19h

Paz Rojo del 22 al 26 d'octubre, de 10 a 14h

Mónica Valenciano del 26 al 30 de novembre, de 10 a 14h


