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Arts escéniques /
Roberto Olivan Fundador i d irector del Festival D eltebre Dansa

«HEM ARRIBAT AL PUNT ON ELS 
SOMNIS S’ESTAN COMPLINT»
Entrevista
Deltebre Dansa. La 15a edició del certamen oferirá, des d’avui i fins al 21 de juliol, una cinquantena 
d’espectacles al cor del Pare Natural del Delta de l’Ebre, i atraurá 150 ballarins de més de 40 nacionalitats

SÍLVIA FORNÓS
DELTEBRE

Roberto Olivan (Tortosa, 1972) és 
el fundador i director del Festival 
Deltebre Dansa, que enguany ce
lebra el seu quinzé aniversari. Un 
certamen consolidat en l’ámbit de 
les arts escéniques que ha estat 
escollit com un deis 24 finalistes 
deis Premis EFFE que entrega 
l’Associació Europea de Festivals, 
en col-laborado amb la Comissió 
i el Parlament Europeu.

Així mateix, el Deltebre Dansa 
va ser valorat com el millor pro- 
jecte cultural de Catalunya entre 
els anys 2015 i 2018 per part del 
Departament de Cultura. També 
ha estat considerat com un deis 
25 exemples més rellevants de 
dansa per l’European Dancehouse 
NetWork.

Com ha evolucionat el festival 
Deltebre Dansa durant els da- 
rrers 15 anys?
Ha evolucionat de manera cons- 
tant i sólida. Ara, estem en un 
moment en qué podem nomenar 
el Deltebre Dansa com un festival 
en majúsculcs. Destaca la part de 
formado, que sempre ha funcio- 
nat, amb els cursos que fem per a 
la gent professional i els cursos 
d’iniciació.

El públic ja  té un criteri basat 
en tots aquests anys que ha anat 
coneixent i consum int les arts 
escéniques. A més, destaca l’am- 
pliació d’altres projectes, com el 
Circuit Deltebre, atracció natural, 
que se celebra el 13 de juliol, i 
que im plan ta  el festival dins 
l’esséncia del Delta de l’Ebre. Hem 
arribat al punt on els somnis s’es- 
tan complint.

Quin ha estat el canvi més im- 
portant fins ara?
El més importan!, i obvi, és que 
les arts escéniques a les Terres de 
l’Ebre, al sud de Catalunya, s’han 
consolidat com un fet normal. La 
cultura forma part de la vida quo- 
tidiana. Ja no es veu la dansa i el 
circ com estranys, sino que la gent 
els percep accessibles per a qui 
tingui l’interés o la curiositat de 
descobrir-los.

€€
«És obvi que les arts 
escéniques a les Terres 
de l’Ebre, al sud de 
Catalunya, s’han 
consolidat com un 
fet normal»

«Si hi ha una 
característica típica del 
Festival Deltebre Dansa, 
és que la linia fina entre 
la dansa i el circ no está 
definida»

Enguany, hi ha programats una 
cinquantena d’espectacles, que 
es podran veure des d’avui i fins 
al 21 de ju liol. Qué voleu trans- 
metre amb la programació? 
Hem arribat a un bon equilibri 
entre les diferents disciplines ar- 
tístiques. Hi ha bastant de circ, 
bastant de dansa, i també música 
en directe. Estem contents per la 
qualitat de la programació.

Respecte a l’edició anterior, en 
qué ha can v ia t la program a- 
ció?
La qualitat i la proporció. Si hi ha 
una característica típica del Festi
val Deltebre Dansa és que la linia 
fina entre la dansa i el circ no está 
definida. I aixó és el que ens agra
da. Proposem  un tipus d ’arts 
escéniques que van més enllá 
d’encabir-les en una disciplina co- 
neguda. Es donen la má diverses 
disciplines, respectant-se i conei- 
xent-se les unes a les altres, per
qué apostem per la innovació din- 
tre de les arts escéniques.

Deltebre Dansa és finalista ais 
Premis EFFE de l’Associació Eu
ropea de Festivals. És un deis 
24 escollits d’entre més de 700  
candidatures.
La nominació actual és causada

Roberto Olivan és el fundador i director del Festival Deltebre Dansa. foto:cedida per la programació, per la creado
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Castells 3> '
de nou públic i per la capacitat 
d’atracció internacional i mundial 
fins a Deltebre, un lloc on no hi 
ha iníraestructures teatrals. Delte
bre Dansa destaca per la capacitat 
de fer de l’impossible, un fet pos- 
sible.

Reunim una quantitat impor- 
tant d ’artistes reconeguts, a un 
lloc on no hi ha la facilitat de fer- 
ho i ho hem  de constru ir tot. 
Aquesta idea de ciutat efímera és 
un punt molt positiu de cara a 
aquesta nominació.

Quin repte suposa, a l’hora de 
configurar el festival, el fe t de 
no te ñ ir  una in fra e s tru c tu ra  
fixa?
El repte és crear un oasi dins d’un 
desert. Es molt complexa la logís
tica que hi ha darrere de Deltebre 
Dansa i la preparació durant tot 
l’any, perqué to t estigui en les 
condicions ideáis en comparado 
amb les grans ciutats del món.

L Espai B’ proposa un espai de 
program ado alternativa dins el 
Festival Deltebre Dansa. Quina 
és l’esséncia de la iniciativa?
Ha arribat un moment en qué el 
públic és molt divers i també se- 
lecte. El que hem vist és que el 
públic necessita també propostes 
més atrevides i que són les que 
proposem a 1 ’Espai B.

‘La nit de solos’ és un homenat- 
ge a aquelles actuacions d’una 
sola persona.
Es una nit que permet veure dife- 
rents treballs artístics, on una per
sona tota sola defensa aquesta 
feina. Són persones molt especiáis 
i que tenen la capacitat de trans- 
metre sensacions dispars a sobre 
l’escenari.

Entre tantes propostes, quina 
és la m illor manera per desco- 
brir l’esséncia del festival?
El públic es pot deixar portar per 
la intuido o peí magnetisme. La 
gcnt ha de provar alió que la in
tuido li dicti. Les coses es poden 
explicar pero s’han de viure i ex
perimentar. Per aixó facilitem, al 
máxim, la informado deis espec- 
tacles a través de la página web 
de Deltebre Dansa.

Quin paper tenen les activitats  
formatives?
Són un deis pilars del Festival Del
tebre Dansa, perqué atrauen par- 
ticipants professionals que són els 
futurs artistes professionals de les 
arts escéniques. A banda, estem 
fent cursos d’accés lliure per a la 
gent local, per treure el temor a 
les arts escéniques i que les pu- 
guin conéixer de primera má. Una 
feina que, directament o indirec- 
tament, está creant nou públic. 
Aquella gent que no coneixia les 
arts escéniques, ara les coneix i 
les estima.

Com ha aconseguit aquesta im
plicado del territori i que el fes
tival formi part de paisatge del 
delta de l’Ebre?

És una qüestió de somniar i fer els 
somnis realitat. Jo sóc de per aquí 
i sempre em preguntava per qué, 
els que volem fer alguna cosa pro- 
fessional i de qualitat, hem de 
sortir a l’estranger.

Hi ha un moment en qué vaig 
decidir que havia arribat l’hora de 
girar la truita, i que els de fora 
vinguessin aquí, a un paratge pre
cios i tínic. Ha calgut molt de tre- 
ball, d’estudi i d’intentar convén- 
cer a la gent corresponent per 
arribar on estem ara. Dit d’aques- 
ta manera sembla fácil, pero hi ha 
moltíssima feina darrere.

Aquesta perspectiva l’ha viscut 
en l’ámbit personal.
La nieva historia es pot repetir i 
com p arar amb m oltes a ltres 
histories arreu del món. Molta 
gent viu en llocs allunyats deis 
centres de país i desitjaria fer 
aqüestes activitats.

Per una banda, l’éxit de Delte
bre Dansa és rotund, i és obvi que 
el que estem fent funciona i la 
gent ve amb moltes ganes. Pero, 
encara ens queda treball per fer i 
que l’administració pública acabi 
de comprendre millor com funcio
na tot aixó. La cultura encara está 
al final de la cua de les coses im- 
portants de país.

No és so lam en t una q ü es tió  
económica.
Primer és tot l’intangible, l’estima 
amb qué es fan les coses. Pero les 
factures també arriben i s’han de 
pagar.

Així que, el segon pas és la lo
gística económica i és necessari 
que totes les persones involucra- 
des en l’engranatge económic 
comprenguin bé com funciona i 
les necessitats que tenim, perqué 
les arts escéniques són un treball 
tan digne, i tan respectuós, com el 
de qualsevol altra persona.

Enguany, coincidint amb el 15é 
aniversari, també faran un reco- 
neixem ent a la gent de D elte
bre.
Un festival no és únicament els 
artistes, és el públic que ve. Si no 
tenim públic, l’escenari no funcio
na, i l’espectacle tampoc. Volem 
fer aquesta dedicació al públic lo
cal, i per aixó hem ampliat els 
cursos d’iniciació.

El festival canvia la vida de Del
tebre.
Lactivitat és frenética. Durant 
dues setmanes Deltebre és el cen
tre d’atenció de les arts escéni
ques globals.

Quin desig voldria com plir en 
els próxims 15 anys de Deltebre 
Dansa?
Ara mateix és difícil de dir. Sabem 
que aquest 15é aniversari del Fes
tival Deltebre Dansa és suficient 
per a tancar un capítol i arrancar- 
ne un de nou, en continuació, i 
escoltant les noves necessitats del 
sector de les arts escéniques. I es
tem segurs que l’any que ve farem 
un pas endavant.

Crónica

El 3de7 es resisteix ais de 
Vila-seca, ahir, a casa seva

Els Torraires de Montblanc van signar la millor actuado de la 
temporada i els del Delta no van poder sumar tres castells de sis

2de6 deis Xiquets de Vila-seca. foto: xiquets de vila-seca

MARTÍ CASTILLEJO

TARRAGONA

Ahir la jornada castellera es va 
centrar en la Festa Major de Vic, 
on la colla local va anar d’estre- 
na amb el 4de8 i el pilar de sis 
acompanyats deis Castellers de 
la Vila de Grácia, que ja han sa- 
but trobar la mida ais castells de 
vuit i ahir van encarrilar la ter
cera tripleta de 8 del curs, des- 
prés d’estrenar el 3de8 i el 2de8 
amb folre a la diada de Sant Pe- 
re de Reus.

Tot i aixó, durant el dia d’ahir 
a casa nostra es va viure una 
diada castellera amb motiu de 
les festes del barrí de Miramar a 
Vila-seca, on van actuar els Xi
quets de Vila-seca, els Torraires 
de Montblanc i els Xiqüelos i Xi- 
qüeles del Delta.

Els de la camisa blau cel ac- 
tuaven  d’am fitrions i volien 
aprofitar la bona relació amb les 
colles i la proximitat de la diada 
amb casa seva per seguir fent 
passes en aquest inici de curs 
més tímid respecte a altres tem- 
porades.

Van obrir la diada amb el vuité 
2de6 del curs que fan, fet que 
demostra que comencen a domi
nar aquesta estructura tot i ha- 
vcr-nc fet dos intcnts desmun- 
tats al llarg de la tem porada, 
pero el fet de teñir el 2de6 en 
cartera sempre fa que una actua
do  et pugui Huir, fins i tot quan 
tens pocs efectius a plaga.

A segona ronda els vila-secans 
van encarar el repte de la jom a
da en forma de 3de7. Aquest 
castell ja  Thavien descarregat 
enguany a la diada del Cinqué 
aniversari que van celebrar ara 
fa unes setmanes a la placa de 
l’Església de la vila.

Ahir, pero, el castell no sem- 
blava que els donava la con- 
fianga suficient a tota l’estnictu- 
ra i amb l’enxaneta ja  a punt de 
rem untar els dosos, una de les 
quartes va demanar que es des- 
fés el castell. Un cop desmuntat 
el castell, la técnica blau cel va 
decidir no tornar amb el castell 
de set i van optar per fer el 4de6 
en ronda de repetició.

A tercera ronda van optar per- 
fer un 3de6 barrejant pisos de 
tergos, segons i quarts per tal de 
blindar l’estructura i donar con-

fianga a totes les peces, des de la 
pinya al pom de dalt.

Per p a rt deis T orraires de 
Montblanc, ahir van fer la millor 
actuado des de principi de tem
porada. Ja la setmana passada a 
l’Hospitalet de l’Infant van sumar 
els tres primers castells de sis 
junts en una diada.

Ahir, van obrir la diada amb el 
cinqué 3de6 del curs i a segona 
ronda va arribar el plat fort. Els 
de la Conca de B arberá van 
m untar el 2de6, castell que no 
havien provat enguany encara. 
El dos va anar a la primera i, tot 
i els nervis de ser el primer, el 
van poder descarregar.

Per tancar la diada van optar 
peí segon 3de6 amb el pilar del 
curs i d’aquesta manera s’anota- 
ven la millor diada de la tempo
rada.

Els Xiqüelos i Xiqüeles del Del
ta, en el que era la segona diada 
de la temporada, no van sortir 
contents de plaga. Van obrir la 
seva ronda amb un intent des
m untat del 3de6 i després van 
tornar-hi pero posant el pilar al 
mig. El casteU va patir la mateixa 
sort i van optar per acabar la 
diada amb el pilar de 4 aixecat 
per sota. La próxima sortida será 
a l’agost al barrí tarragoní de 
Sant Pere i Sant Pau.
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