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FRANCESC MELCION

Els Deambulants ballen per les parets en el seu espectacle ‘Del cel’

El festival de la ciutat vallesana ofereix nou dies d’espectacles per a tot tipus de públic amb disset companyies convidades

Terrassa en dansaMarta Porter
BARCELONA

Àngels Margarit vol
descobrir als

terrassencs que la
dansa contemporània

engloba multitud
d’estils i de destinataris

T
errassa, l’ú-
nica ciutat
catalana
que té una

temporada estable
de dansa, presenta
el seu segon festival,
Tansdansa 04, que
enguany s’allarga
fins a nou dies.

Actuacions de carrer, de pe-
tit i mitjà format en teatres,
actuacions familiars i per a
escolars, projeccions de video-
dansa i cinema, tertúlies i
formació. La dansa en tots els
seus aspectes serà present a
partir de dissabte fins al 10
d’octubre a Terrassa, amb la
voluntat “de difondre un art
al qual, sovint, la gent no s’a-
costa perquè pensa que no
l’entendrà”, segons va preci-
sar la regidora de Cultura del
consistori vallesà, Mercè Cor-
bera.

Coordinat per la coreògrafa
i ballarina Àngels Margarit,
assegura que “el que més falta
li fa a la dansa és la difusió”.
“Molta gent pensa que la dan-
sa contemporània respon a
una sola estètica –continua la
coreògrafa–. Cal esborrar
aquesta idea, ja que la dansa
contemporània respon a mol-
tes estètiques diferents i va
destinada a tot tipus de pú-
blic; la dansa contemporània
és la creació que es fa ara i que
reflecteix la nostra societat
actual”, acaba. Per demos-
trar-ho, la programació d’a-
quest certamen és d’allò més
variada.

Pel que fa als espectacles de

carrer –“fonamentals perquè
acosten la dansa al públic”,
apunta Margarit–, els obrirà
la companyia de dansa aèria
(ballen per les parets penjats
d’arnesos) Deambulants, que
presenten el seu espectacle Del
cel sobre les parets de l’antiga

fàbrica Vapor Ventalló; se-
guits del grup sevillà Produc-
ciones Imperdibles amb La
bombonera, la companyia mar-
sellesa Ex Nihilo, especialitza-
da a integrar la dansa al pai-
satge urbà, i un taller de
hip-hop, un estil que cada ve-

gada guanya més adeptes.
Pel que fa a les sales de petit

i mitjà format, el Teatre Ale-
gria acollirà les actuacions de
Nats Nus amb Loft, la Cia. Ma-
riantònia Oliver, que presenta
l’espectacle per a tots els pú-
blics, amb funcions especials

per a escolars, BOBOT a Gal·li-
fòrnia, Carmelo Salazar ofereix
Europea no es una puta, Las
Santas, Bizarre, i el ballet acro-
bàtic i energètic d’Enclave Ro-
berto Oliván presenta De farra.
La sala Maria Plans acollirà
dues de les comapnyies ma-
drilenyes més experimentals,
El Bailadero, amb Disparate n0

5.5 misterios, i la madrilenya
Olga Mesa, amb una copro-
ducció amb el Théâtre de la
Ville de París, Suite au dernier
mot: au fond tout est en surface.
Tots aquests espectacles ani-
ran seguits d’una tertúlia en

què públic i artistes podran
compartir l’experiència.

La Jazz Cava farà honor al
seu nom i mostrarà les im-
provisacions de noms ja con-
solidats en el món de la dansa
com Andrés Corchero, Trio
Local (Agustí Fernández, Xavi-
er Liba Villavecchia i Joan
Saura), el músic Steve Noble,
Constanza Brncic, Hisako Ho-
rikawa i Pep Ramis.

Dansa i imatge
Un dels aspectes que Mar-

garit ha cuidat especialment
és el de la imatge, ja sigui a
través de la projecció de pel-
lícules com Bodas de sangre –en
homenatge al desaparegut
Antonio Gades– o de video-
dansa. En aquest àmbit, ja fa
anys en voga, a la Casa Bau-
mann es podran veure les
projeccions de curts i llarg-
metratges, entre els quals un
documental dedicat a la core-
ògrafa espanyola establerta a
Londres La Ribot i un altre a
l’espectacle Amelia de la com-
panyia La La La Human Steps,
així com breus aproximacions
a la mateixa Àngels Margarit,
Damián Muñoz i Jordi Cortés.

En definitiva, nou dies –del
2 al 10 d’octubre– dedicats a
la dansa en tots els seus ves-
sants per encuriosir els ciuta-
dans cap a un art que, a casa
nostra, dóna molts creadors
però que alhora no troben els
canals a través dels quals ex-
posar els seus treballs.

T E A T R E

‘Il·lusionistes’

La triple ‘A’
Francesc Massip

‘Il·lusionistes’, de Lluïsa Cunillé.
Intèrprets: Rosa López, Paco Zarzoso,
Lola López. Direcció: Paco Zarzoso.
Barcelona, Espai Lliure.

Amb Il·lusionistes, i en la línia d’El gat negre i
sobretot Barcelona: mapa d’ombres, Lluïsa Cuni-
llé va fent diàfana la seva obra i va alliberant
els seus personatges i llurs actes de l’herme-
tisme en què sovint vivien immersos, per
fer-los finalment reconeixibles per a l’espec-
tador que cada vegada més pot apreciar en
tota la seva dimensió la diamantina qualitat
dramàtica i literària dels seus diàlegs. Aquest
cop ha triat uns referents propis d’una
avantguarda escènica catalana poc visible pe-
rò decisiva: la línia que eleva el teatre de va-
rietats, la màgia i el transformisme en eix ar-
gumental i que té en Joan Brossa el seu re-
presentant més acerat i prolífic.

D’aquesta manera ens presenta tres ger-
mans que, com els de l’escriptor fantàstic

Ambrose Bierce, tenen tots noms començats
amb A: Alfredo (Zarzoso) és el mag encaparrat
a atreure el públic al seu espectacle d’il·lusio-
nisme en una ciutat abocada a la celebració
d’uns Jocs Olímpics que deixa buida la barra-
ca del prestidigitador, capaç, però, de furtar la
torxa olímpica per cridar l’atenció i de som-
niar servir el president de França. Àgata (Rosa
López) és la faquir traga-sabres que no té cor
i per tant pot empassar-se una espasa sense
fer-se ni gota de sang o deixar-se partir pel mig
en la caixa tallacossos, que sent la necessitat
de ballar de maitines a vespres amb periodi-
citat monacal, i per això té establerta l’hora
del tango, l’hora del pasdoble, l’hora del bo-
lero, l’hora del vals, i que voldria ser com els
nans de circ que no creixen mai. Alícia (Lola
López) és l’escriptora de la família, cleptòma-
na compulsiva i escapista, incapaç d’acabar
res al mateix lloc on ho ha començat, que
cada dia viu en un hotel distint, menja a
deshores i només té cites amb desconeguts, el
somni de la qual és estar sempre lluny, en un
altre lloc, arribar i anar-se’n per sorpresa.

Són tres interpretacions agradoses i acura-
des, que passen amb fluïdesa d’un nivell a
l’altre de ficció, amb diàlegs muts, comentaris
a peu d’escenari, transicions líriques i con-
verses hilarants, en un espectacle metateatral
i polimòrfic, de petit format i la mida justa.


