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Fenòmens paranormals a Terrassa

El Tensdansa és una proposta que obre camins a la creació contemporània

Bàrbara Raubert Nonell

Espectacles consolidats, documentals inèdits, l'escena al carrer, diàlegs íntims amb els creadors,
algunes estrenes i moltes ganes d'arribar al públic són alguns dels elements que del 2 al 10 d'aquest
mes s'han reunit fantàsticament a Terrassa dins el marc del festival de dansa que aquesta ciutat
impulsa per segon any: el Tensdansa 04 va obrint camí a la creació contemporània a partir del
coneixement del seu estat actual i amb uns objectius clars de difusió.
La ciutat s'encomana d'aquest batec constant en teatres i places i fins i tot sembla que la gent camini
més compassada i que els cotxes s'engeguin i s'aturin seguint compassos de quatre per quatre, mentre
portes i finestres creen cànons múltiples que veuríem si les poguéssim clissar totes a l'hora. I és que en
un mateix dia hi passen moltes coses que per força han de traspuar més enllà: dimecres, per exemple,
començava amb una conferència de Toni Jodar sobre la història de la dansa moderna i contemporània a
l'IES Torre de Palau, una història feta amb humor i exemples corporals, i amanida amb vivències
pròpies d'aquest ballarí capaç de resumir mig segle de transformacions en una hora d'encadenaments
lògics; després hi havia els tallers de butoh de la japonesa Hisako Horikawa i de release d'Àfrica
Navarro a l'Institut del Teatre; i el vespre es tancava amb una projecció de Bodas de Sangre, d'Antonio
Gades al Club Catalunya.
El divendres també va ser un dia important per la presentació de les tres ballarines del col·lectiu
barceloní que no para de generar noves propostes, Las Santas, i del coreògraf Carmelo Salazar, al
Teatre Alegria amb un diàleg a posteriori perquè tots els espectadors poguessin conèixer tant les línies
teòriques com les recerques formals d'aquests artistes que s'esforcen per mantenir un procés de treball
personalment enriquidor però que tampoc no volen perdre el contacte amb el públic. I, per acabar , una
trobada d'improvisadors experimentats de dansa i música a la Jazz Cava amb Constanza Brncic,
Andrés Corchero, Agustí Fernández, Steve Noble, Pep Ramis, Joan Saura, Liba Villavecchia, i -
destacant per la seva singularitat de procedència i tradició- la figura d'Horikawa, amb una presència
quasi paranormal que posava els pèls de punta. Una experiència emocionant.
Una de les propostes vistes al Tensdansa
/ Francesc Melcion
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