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David Zambrano és un
creador que apareix en les
programacions catalanes
des del 1991, fa dècades
que treballa la improvisa-
ció. Un dels seus primers
treballs va ser el Flying
Low (vola baix). Zambra-
no investiga i incorpora al
seu mètode tot allò que
aprèn a partir dels tallers i
de les actuacions. Poc
amic de fundar una com-
panyia que implica massa
treball de gestió que limita
el treball creatiu, cada any
comença una línia de tre-
ball. Ara el titular és Soul
Project: dansa improvisa-
da estructurada (a partir
del coneixement que ha
anat conreant) amb música
de soul. Tots els ballarins
fan solos (poden ser de 2 a
12) i intervenen amb músi-
ca gravada. No saben qui-
na sonarà quan són en es-
cena. Zambrano és un de-
fensor d’aquesta discipli-
na de dansa que integra to-
tes les tradicions, el cicle
enCRU va començar dis-
sabte amb dansa bhutto de
Hisako Horikawa.

Què passa si un especta-
dor entra de manera es-
pontània en escena? És
una acció irrefrenable.
Zambrano recorda una
ocasió, a Utrecht, que un
ballarí va obrir la porta del
darrera i van aparèixer un
grup d’adolescents en bi-
cicletes que van entrar a
l’espai. En un primer mo-
ment la reacció va funcio-
nar, però després els nois,
que entraven amb un cert
aire transgressor, van tren-
car les convencions de la
improvisació i va ser ne-
cessari aturar-ho. Zambra-

no no es nega als esponta-
nis, però prefereix que es
produeixin en les jam ses-
sions a La Caldera.

Les Slovaks Dance Co-
llective són un grup de
cinc ballarins, que es co-
neixen des de petits i han
fet una carrera prestigiosa
individualment. Ara han
començat a treballar junts.
El primer treball el copro-
dueix el Mercat (es veurà
divendres i dissabte). El
resultat és tan satisfactori

que ja han proposat copro-
duir el treball nou, que no
necessàriament serà a par-
tir de la improvisació. Ca-
sadesús vol col·laborar-hi.
Zambrano volia que al ci-
cle hi haguessin works-
hops i presència interna-
cional, tant en l’escena
com entre els alumnes.
Tots els tallers estan plens,
però es podran veure els
resultats del treball (dues
hores després), limitats a
l’aforament.

David Zambrano dirigeix un cicle que alterna les actuacions amb els tallers

Improvisació al Mercat de les Flors

JORDI BORDES / Barcelona

� El centre de creació La
Caldera és un equip habi-
tual en les activitats paral-
leles del Mercat de les
Flors. El projecte s’havia
començat a gestar al juliol,
però no van proposar impli-
car-s’hi fins al setembre.
Amb dos mesos i escaig, el
projecte ja es realitza al
centre de Gràcia (Torrent
d’en Vidalet, 43). No passa
el mateix amb l’Institut del
Teatre, lamenten des del
Mercat de les Flors. I és que
és molt difícil compatibilit-
zar les classes amb aquestes
sessions puntuals i especí-
fiques. On sí que han acon-
seguit una aproximació real
és a través de classes ma-
gistrals, que es fan alguns
dissabtes al matí. L’última
va ser amb els creadors de
La La La Human Step.

La difícil relació entre el
Mercat de les Flors Centre
de les Arts del Moviment i
els alumnes de l’Institut del
Teatre constata que encara
cal trobar la fórmula per fer
efectiu el plantejament de
la Ciutat del Teatre, ideat
per l’Ajuntament fa anys.
Zambrano lamentava ahir
aquesta desconnexió i plan-
tejava la possibilitat de re-
partir programes a la cafe-
teria dilluns mateix. Una
idea improvisada quan ja
no hi ha places per al taller i
el Mercat no té marge per
dissenyar notes específi-
ques.

� El Mercat de les Flors ha volgut
donar consistència a la programació
de Les Slovaks Dance Collective, un
quintet de ballarins que treballa a

Zambrano en un taller de Tensdansa, fa dos mesos. / Q. PUIG

partir de la improvisació i que viuen
en una mena de comunitat des de fa
anys. Per aquest motiu, el director ar-
tístic Francesc Casadesús, va dema-
nar al ballarí professor David Zam-

brano que muntés en pocs mesos un
cicle sobre la improvisació. Aquest
ha aconseguit muntar amb pocs me-
sos un cicle amb deu noms i tallers
amb 80 alumnes d’arreu del món.

Acord amb La
Caldera i punt
mort amb
l’Institut del
Teatre

� Normand Latourelle, un
dels fundadors del Cirque
du Soleil, dirigeix un es-
pectacle que aconsegueix
reunir la bellesa eqüestre
amb l’espectacularitat
acrobàtica. Cavalia és un
espectacle de gran format
que es podrà veure a partir
del 29 de gener a la plata-
forma marítima del Fò-
rum, el mateix espai on es
va situar la vela del Cirque
du Soleil amb Alegria,
l’any passat. El muntatge
de Latoreulle, amb la di-
recció eqüestre de Frédé-
ric Pignon i Magali Delga-
do, es va estrenar l’agost
del 2003 als Estats Units i
al Canadà, i va començar
la gira europea el març
passat. Ja hi ha un milió i
mig d’espectadors que han
entrat a una vela de 30 me-
tres d’alçada i 2.500 me-
tres quadrats.

Cavalia és un especta-
cle de gran format que té
semblances amb els del
Cirque du Soleil pel plan-
tejament dramatúrgic –no
segueix una història sinó
que es presenta una acció
atemporal com si «fos un
somni», diu Latoreulle–.
El promotor artístic de Ca-
valia es va enamorar de la
bellesa de l’animal i va
plantejar la possibilitat de
fer un espectacle. Els do-
madors li desaconsella-
ven, però llavors va conèi-

xer Frédéric Pignon i Ma-
gali Delgado. Aquests dos
mestres d’art eqüestre, es-
tablerts a la Camarga, li
van dir que podria fer-se
un espectacle però «que
calia temps».

«Pastanaga»
Com ho van fer? Habitual-
ment, els animals interpre-
ten com un atac d’un de-
predador qualsevol movi-
ment que hi ha sobre els
seus caps. El treball amb
els acròbates –que es des-
pengen des del sostre de la
vela– va ser laboriós però
han acabat entenent que
cada salt d’un artista «és
una pastanaga» que se’ls
ofereix.

Latoreulle i els matei-
xos domadors eqüestres
només volen treballar amb
cavalls que tinguin ganes
de ser-hi. Per això, Pignon
els presenta els diferents
exercicis com un joc. Por-
ten una seixantena de ca-
valls que campen lliure-
ment per veles-estables, i
només n’actuen una tren-
tena. Treballen amb dife-
rents races: els ibèrics –per
a accions de doma–; els
quarthorses americans
–per a curses, «corren a 45
per hora dins la vela»–, i
els perxerons –que perme-
ten fer-hi cabrioles a so-
bre–. L’espectacle és per a
tots els públics, coneguin
o no la tècnica eqüestre.

Un fundador del Cirque du
Soleil portarà a Barcelona
un treball de circ i cavalls

aquest mes de gener
J.B. / Barcelona

Un instant acrobàtic de l’espectacle. / EL PUNT

� L’actor Lluís Soler re-
presenta aquest vespre al
Teatre Romea de Barcelo-
na El comte Arnau, de Jo-
sep Maria de Sagarra, un
text que va estrenar al fes-
tival Grec 2005, fa tres
anys. La Fundació Romea
repesca aquest poema èpic
aprofitant que està en car-
tell El senyor Perramon
d’en Sagarra al teatre del
carrer Hospital.

Tot i que al Romea sigui
una sessió única, Soler
també presentarà aquesta
versió interpretant els tres
protagonistes (el mític
comte Arnau; la seva es-
posa, Elvira, i l’abadessa
Aledais) a la Biblioteca de
Catalunya la setmana del
21 al 24 de gener. El TNC
també presentarà aquest
Nadal un text de Sagarra:
El poema de Nadal, dirigit
per Esteve Polls. Fins a

aquesta temporada, Sagar-
ra era un dels autors obli-
dats de la dramatúrgia ca-
talana.

El poema de Sagarra el
formen més de 10.000 ver-
sos, però per a aquesta
adaptació Soler n’ha esco-
llit 1.500. En la posada en
escena, la paraula pren tota
la força però el resultat fi-
nal va més enllà d’una lec-
tura de poemes. La seva
interpretació aconsegueix

fer volar la imaginació de
l’espectador i fer-lo gaudir
durant l’hora que dura
l’espectacle.

«Nadal al Carib»
La Fundació Romea tam-
bé prepara una actuació
nadalenca particular pel
10 de desembre dins del
cicle Nits de contes, poe-
mes i cançons. La peça in-
clou contes, cançons i poe-
mes veneçolans.

Lluís Soler recupera «El comte Arnau»
al Romea i a la Biblioteca de Catalunya

J.B./ Barcelona




