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El famós Béjart Ballet Lausanne ‘competeix’ els pròxims dies amb l’aclamada 
companyia de Guy Nader i María Campos, i amb el jove Ballet Nacional de Catalunya

Dansa a tres bandes
A BARCELONA, TERRASSA I SANT CUGAT

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Després de l’erupció de creativitat 
detectada en l’última edició del 
festival Sismògraf, Barcelona, Sant 
Cugat i Terrassa concentren els 
pròxims dies tres sonades propos-
tes de dansa. El Mercat acull a par-
tir d’avui fins diumenge Set of sets, 
un nou repte artístic de la compa-
nyia de dansa contemporània de 
Guy Nader i María Campos que va 
triomfar en la cita d’Olot. 
  La força centrífuga, el cercle i 
l’infinit estan en la base de l’espec-
tacle. Els coreògrafs ballen junta-
ment amb cinc ballarins més (Ro-
ser Tutusaus, Lisard Tranis, Cle-
mentine Telesfort, Csaba Vsarga i 
Tom Weksler) una peça concebuda 
com «un viatge en què els cossos es 

van enredant i desenredant desafi-
ant la gravetat» asseguren els seus 
creadors. 

El compositor Miguel Marín juga 
amb sons orgànics emmagatzemats 
al seu ordinador que combina en di-
recte amb percussions hipnòtiques 
que canvien d’intensitat i ritme, a 
joc amb la coreografia. Aquesta pas-
sa per diferents fases amb escenes 
creades a partir d’estructures huma-
nes «gairebé impossibles», diuen els 
coreògrafs. La seva dansa es basa en 
el que denominen partening, una ma-
nera de desenvolupar el moviment 
diferent. S’inspira en part en el con-
tact de Steve Paxton però sense im-
provisació. «El nostre llenguatge es 
desenvolupa creant complicitats en-
tre nosaltres, jugant amb el pes i l’eix 
que portem al límit per crear formes 

diferents», explica Campos. Ella i Na-
der, artistes residents al Mercat, van 
aprofundir en aquesta filosofia treba-
llant amb importants companyies a 
Eslovènia, Hongria i Alemanya. «La 
María i jo explorem una fisicitat co-
muna que pot ser bastant arriscada, 
sobretot quan es treballa en grup, 
perquè requereix molta precisió i 
concentració», explica Nader. Les di-
ferents formes que van creant sobre 
un linòleum blanc juguen amb la no-

La nova companyia 
de Leo Sorribes 
debuta amb un 
exigent programa 
contemporani

ció del temps, de l’infinit, de l’esforç 
comunitari, amb moviments tant a 
nivell de terra com aeris. 

Peces històriques 

Un dia després, el Ballet Béjart Lau-
sanne, que a les ordres de Gil Ro-
man segueix l’estela de l’enyorat 
Maurice Béjart, actua al Teatre-Au-
ditori de Sant Cugat. Fins dissabte 
presenta un espectacular programa 
que inclou una peça dissenyada per 
Roman, Tombées de la dernière pluie 
(2015), protagonitzada per deu do-
nes i un home, i dues obres històri-
ques creades per l’irrepetible Béjart: 
Piaf (1988), homenatge a la cantant 
francesa, i Bolero (1961), un clàssic 
del ballet modern del segle XX amb 
música de Ravel. Dissabte, a pocs 

ELEGIT ENTRE 35 CANDIDATS

El Princesa 
d’Astúries, per a 
Scorsese
3 El jurat del premi distingeix la important renovació 
cinematogràfica del director novaiorquès

tible del cine contemporani». Autor 
d’obres mestres com ara Taxi Driver, 
Toro Salvatge i Un dels nostres, la seva 
visceral filmografia –amb un estil 
propi per moure les càmeres i unes 
bandes sonores memorables– forma 
part de la història del cine. El jurat 
recorda que, als seus 76 anys, Scorse-
se es manté en plena activitat, 
«unint amb mestria innovació i clas-
sicisme». El seu nom va ser escollit 
entre 35 candidatures de 21 nacio-
nalitats. 

 
ESCOLÀ I SEMINARISTA / Si la religió li 
hagués entrat fins a dins de l’ànima, 
potser el món hauria perdut un ci-
neasta genial. A Scorsese, un xaval 
solitari que va créixer als carrers de 
Nova York, l’atreia tant la litúrgia de 
la missa que es va fer escolà. La seva 
família era catòlica i va estudiar en 
un seminari. El desencant va aparèi-
xer quan no el van acceptar a la uni-

versitat catòlica. Això sí, al llarg de la 
seva carrera com a cineasta mai ha 
abandonat les seves obsessions: la 
culpa i la redempció. «Totes dues 
són elements constants en la meva 
vida, cosa que pot semblar una mica 
estranya. ¿Com pot un director de ci-
ne, que mostra els seus treballs a tot 
el públic, parlar de redempció quan 
no tothom hi creu? És part de la me-
va cultura, són pensaments que no 
m’abandonen», va assegurar en una 
entrevista amb aquest diari arran de 
l’estrena de Silencio, pel·lícula basada 
en el llibre homònim de Shusaku 
Endo que explica les tribulacions de 
dos jesuïtes portuguesos al Japó del 
segle XVII. 
 Quan es va estrenar Taxi driver 
–realitzada amb un pressupost ín-
fim i guanyadora de la Palma d’Or a 
Cannes el 1976– el director va entrar  
en un cine per veure com reacciona-
va el públic. No se’n sabia avenir 

OLGA PEREDA 
MADRID

V
a voler ser sacerdot però va 
acabar canviant Hollywood 
i retratant l’Amèrica més 
convulsa. Va reflectir les se-

ves obsessions, com la culpa i la re-
dempció. Va combinar els gèneres. 
Va baixar a l’abisme després de co-
quetejar amb les drogues. I va realit-
zar pel·lícules que formen part de la 
història del cine. Intel·lectual, enèr-
gic i influent com pocs, el cineasta 
Martin Scorsese (Nova York, 1942) és 
el guanyador del premi Princesa 
d’Astúries de les Arts 2018, un guar-
dó dotat amb 50.000 euros i que el 
2015 va recaure en un altre gegant 
del cine, Francis Ford Coppola. 

El jurat ha destacat la renovació 
cinematogràfica realitzada pel di-
rector nord-americà al llarg de més 
d’una vintena de pel·lícules que el 
converteixen en «una figura indiscu-

quan va sentir crits d’ànim a Travis 
Bickle, excombatent del Vietnam i 
neuròtic taxista obsessionat amb ne-
tejar de «merda» (prostitutes i drogo-
addictes inclosos) els carrers de la 
ciutat de Nova York.  
 «El públic deia: vinga, fot-li, fot-
li», confessa el realitzador en el lli-
bre Scorsese por Scorsese. Ell, no obs-
tant, havia tingut un altre objectiu. 

La decisió subratlla 
que, als seus 76 anys,           
el cineasta continua 
«unint innovació 
i classicisme»

Imatge d’arxiu del cineasta nord-americà Martin Scorsese.
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quilòmetres de Sant Cugat, el jove 
Ballet Nacional de Catalunya que 
dirigeix Leo Sorribes debutarà 
amb un exigent programa de dan-
sa actual. El Centre Cultural Ter-
rassa acull fins diumenge els seus 
21 entusiastes intèrprets amb un 
triple bill d’obres neoclàssiques i 
contemporànies creades per a ells. 
«Hi ha molt talent en aquesta com-
panyia que lluita, s’entrega i no 
tem treballar de valent», ressalta 
Remi Wörtmeyer, coreògraf i es-
trella internacional del Het Natio-
nale Ballet que ha muntat amb ells 
Concerto Mondrian, la peça per a 14 
intèrprets que obre l’espectacle. 
«És una obra poderosa, pròxima a 
la clàssica, amb música de Prokó-
fiev», explica. 

Res a veure amb Since I fell for 
you, de Katarzyna Kozielska, d’ai-
res més jazzy, inspirada en melodi-
es de Brad Mehldau i Milt Hinton. 
Acomiadarà la vetllada una peça  
del coreògraf resident Lorenzo Mi-
suri, Loro in lei, amb música de 
Schubert i Sakamoto. Wörtmeyer 
està encantat amb la seva experi-
ència a Terrassa. «Aquí la gent esti-
ma la dansa. A Austràlia, d’on pro-
vinc, predomina l’esport». H

ALFRED MAUVE

‘Set of sets’, de la companyia de Guy Nader i María Campos.

«Tenia ganes 
de reivindicar 
els 40 anys»

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

Deixant enrere una dècada com a 
cantant de Pastora, Dolo Beltrán va 
estrenar l’any passat la seva carrera 
solista amb Copilotos, un disc que des-
envolupa el seu costat més electrò-
nic sense apartar-se de la cançó pop. 
El mostra demà a El Molino (Festival 
Mil·lenni). 

— ¿Es va decidir a gravar en solitari 
perquè Pastora es va separar contra 
els seus desitjos? 
— Bé, en teoria vam obrir un parènte-
si, però que s’ha allargat. Encara ens 
queda fer un disc per a Sony. Jo esta-
va bé al grup, però el Pauet [Riba] vo-
lia deixar la música i el Caïm [Riba] 
va aprofitar per emprendre un pro-
jecte en solitari. Hi va ha-
ver una aturada  cap al 
2013. L’últim concert va 
ser a Formentera. 

— Aquí firma per primera 
vegada tant músiques 
com lletres. ¿D’on surt la 
motivació per fer aquestes 
cançons? 
— De les ganes de reflectir 
un moment, el de complir 
40 anys, quan amb l’atu-
rada de Pastora semblava 
que havia acabat una eta-
pa en la meva vida. No em 
donava la gana de resig-
nar-m’hi i vaig voler fer 
un disc positiu, de ballar i 
reivindicar els 40, una 
edat que no té res a veure 
amb ser gran. El missatge 
del disc és transmetre ganes de ba-
llar la vida. 

— ¿A quins copilots es refereix? 
— Aquesta cançó l’hi vaig fer a la me-
va parella, és una cançó d’amor, pe-
rò després em vaig quedar embaras-
sada, així que durant la creació del 
disc vaig tenir un copilot a dintre. I 
he necessitat altres copilots per treu-
re’l: Sergio Fernández, discjòquei i 
productor, el guitarrista Jordi Bus-
quets… No és del tot precís parlar de 
disc en solitari. 

— ¿No se sent del tot a gust sent Do-
lo, cantant solista? 
— Sí, però ara estic pensant a formar 
un grup. Amb el Jordi estic prepa-
rant un nou disc, si tot va bé per 
treure’l la primavera de l’any que ve, 
i em vindria de gust posar-li un nom 
de banda. 

— El disc sona molt electrònic i dance. 
¿Són les seves arrels musicals? 
— Sí, la música electrònica de finals 
dels 90, els primers 2000, Massive At-

DOLO BELTRÁN Actriu i cantant

tack, Gus Gus… Tot allò em va atra-
par. I cada vegada m’agrada l’electrò-
nica més dura: Gui Boratto, Eelke 
Kleijn…  Música que em flipa ballar. 
El meu propòsit és que les cançons 
electròniques no siguin buides, que 
no sigui tot «rhythm of the night», 
per escoltar a les cinc de la matinada. 

— ¿Diria que fa cançons perquè ne-
cessita fer-les? 
— Sí, i sobretot estar en un escenari. 
Al final crec que tot això és per això, 
per ser allà dalt. De petita, quan em 
van apuntar a  teatre vaig començar 
a treure millors notes i em va co-
mençar a interessar més la vida. 

— Amb Pastora va cultivar un perso-
natge. ¿Ja va quedar enrere? 

— Sí, això va ser al principi. Jo venia 
del teatre, de treballar personatges, i 
al sortir a l’escenari sent jo mateixa 
no sabia què fer, ¡sortia amb ulleres 
de sol! Pemi Fortuny, de Lax’n’Busto, 
em va dir «¡treu-te-les, dona!». Ho vaig 
fer i llavors em va sortir aquell ac-
cent. Era com posar-me una màscara. 

— ¿Interpreta cançons de Pastora 
en els seus concerts? 
— Sí, en versió acústica. Lola la solc 
cantar, i per obrir els concerts. Mai 
me n’he cansat, em segueix donant 
bon rotllo. 

— Participa en la nova campanya de 
Plataforma per la Llengua, El català, 
llengua comuna. ¿Què l’ha mogut a 
implicar-s’hi? 
— Em ve de gust reivindicar que soc 
filla d’immigrants, de Sant Boi, i que 
el català l’he après de gran, sense 
que ningú m’hi obligués, i que m’ha 
donat moltes alegries. Perquè a vega-
des, des de fora, sembla que aquí si 
no parles el català et claven una pa-
llissa. H

ALBERT BERTRAN

33 Dolo Beltrán.

Crear una catarsi de violència, sí, pe-
rò perquè la gent la rebutgés. El 
guió va ser escrit febrilment en deu 
dies per Paul Schrader i Scorsese la 
va rodar pensat que feia més una fei-
na per amor a l’art que un èxit co-
mercial. Mai s’havia imaginat que 
es convertiria en un clàssic, una ico-
na del cine. La mítica frase improvi-
sada per un portentós Robert De Ni-

ro en l’escena del mirall –«Are you 
talking to me?» («¿Parles amb mi?»)– 
és encara avui el lema de moltes sa-
marretes. 

Després de Taxi driver, mentre 
planejava New York New York, el cine-
asta va començar a coquetejar amb 
les drogues. «Per mi va ser el comen-
çament del descens a un abisme que 
va durar dos anys i del qual vaig sor-

tir amb vida per un pèl», confessa a 
Moteros tranquilos, toros salvajes, 
l’imprescindible llibre en què Pe-
ter Biskind dissecciona la genera-
ció que va canviar Hollywood. Per 
sort, en va sortir amb vida. I el seu 
nom va passar a formar part de la 
història del cine. Això sí, va haver 
d’esperar fins al 2007 per rebre un 
Oscar (per Infiltrats). H

AP / VICTORIA WILL


