
››CULTURES Cinema. Carlos Saura estrena
avui a l’Exposició
Internacional de Saragossa
la pel·lícula «Fados», amb què
tanca la trilogia formada per
«Flamenco» i «Tango»

Arqueologia. La UAB, el
Patronat d'Arqueologia de
Guissona i l'ICAC organitzen
el 2n Curs d’Arqueologia
Clàssica, dirigit a l’estudi de
la ciutat romana de Iesso
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El cinquè Festival  Internacional
de Dansa d’Esparreguera ha po-
sat sobre l’escenari un espectacle
basat clarament en la comèdia
musical, Dreams. El festival, amb
una coreografia dissenyada per
Enric Gasa (ballarí principal del
ballet d’Innsbruck) i Lode Devos
(director del ballet de l’òpera ale-
manya de Chemnitz), té l’actua-
ció de diferents artistes de renom
internacional. 

La combinació de disciplines ar-
tístiques centra el muntatge. Dalt
l’escenari vuit ballarins, dos can-
tants, dos actors i cinc músics de

diferents països mostren al públic
un espectacle que combina la
dansa clàssica, la moderna i el
musical i que ens ofereix una his-
tòria amb humor vestida amb tea-
tre, poesia, música clàssica i ver-

sions pop molt conegudes. El
muntatge és una creació pròpia
de l’esparreguerí Enric Gasa, i la
trama argumental gira al voltant
d’uns tramoies que canten quan
haurien de treballar, d’uns balla-
rins que s’emboliquen en amors
impossibles i d’uns músics que
han de saber tocar des de música
clàssica fins a versions de grups de
rock, com els populars Queen. 

El muntatge Dreams, estrenat
divendres, el defineix el mateix
coreògraf Gasa com a «dinàmic i
atractiu». Avui hi ha la seva sego-
na representació al teatre de La
Passió d’Esparreguera.

Enric Gasa porta la comèdia musical
«Dreams» al festival d’Esparreguera
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És un espectacle amb
humor que combina el
musical amb la dansa
clàssica, la moderna,
el teatre i la poesia  

XAVI MARTÍ

Un moment de l’espectacle «Dreams», dirigit per l’esparreguerí Enric Gasa

La col·legiata de Sant Vicenç de
Cardona va ser l’espai escollit per
a l’estrena de Lligat a pedaços, el
darrer muntatge de la companyia
de dansa Metros dirigida per l’es-
parreguerí Ramon Oller. L’espec-
tacle va obrir, divendres, el Festi-
val Més Dansa! de Cardona, que
al llarg de tot el cap de setmana
ha ofert una àmplia programació
d’espectacles.

Ramon Oller va escollir la
col·legiata per trencar la rutina
dels escenaris en què està acostu-
mat a presentar els seus muntat-
ges.  La dansa fresca i enèrgica de
la companyia Metros va encaixar
a la perfecció amb el marc incom-
parable de l’espai escollit. L’esce-
nari, situat davant l’altar, enllaça-
va pràcticament amb les primeres
files del públic. D’aquesta mane-
ra, els assistents es van poder sub-
mergir de ple en el viatge urbà
que els ballarins van fer per un
paisatge romàntic. L’únic punt en
contra va ser la sonoritat del re-
cinte, que va dificultar poder en-
tendre amb claredat els diàlegs
dels personatges.

Al llindar entre la dansa i el tea-
tre de carrer, amb canvis de ves-
tuari al mig de l’escenari i amb
una porta oberta a la improvisa-
ció, Lligat a pedaços retrata set
personatges perduts i contradic-
toris. Personatges estranys d’un
altre món apareguts a la realitat
del carrer on viuen i sobreviuen
en la pròpia poètica compartida

amb els qui es passejen, vianants
espectadors involuntaris. 

Canvis constants a l’escenari,  un
ritme frenètic i de vegades fins i
tot provocador, elements i situa-
cions que arrenquen les rialles del
públic... Tot això és el que vesteix
aquest muntage, de poc menys
d’una hora de durada. 

Malgrat que la col·legiata no es
va omplir del tot, el públic en va
sortir satisfet i amb un bon regust
de boca. Per la seva banda, Ra-
mon Oller també es va mostrar
satisfet  després de l’espectacle
per la bona acollida del muntatge:
«l’important és que el públic s’ho
hagi passat bé».

El coreògraf d’Esparreguera i la
seva companyia Metros, establer-
ta a Barcelona, ha seguit una línia
ascendent des de la seva fundació,
el 1985. Oller compagina la direc-
ció de la companyia amb classes,
tallers i cursets per tot l’Estat i a

l’estranger. El coreògraf ha creat
més de quaranta obres i ha treba-
llat amb les companyies de dansa
més importants d’arreu del món i
amb ballarins i coreògrafs de re-
nom, com Nacho Duato i Javier
Baró. Amb la companyia Metros,
l’esparreguerí ha posat en escena
muntages com Romeo & Julieta,
Aida i Carmen, que va ser merei-
xedora del premi Butaca 2004 al
millor espectacle de dansa. Tam-
bé ha col·laborat en creacions co-
reogràfiques per a altres compa-
nyies, com ara el Ballet Cristina
Hoyos,  l’Institut del Teatre de
Barcelona, el Teatre Lliure i el
Gran Teatre del Liceu.

La col·legiata de Cardona obre les portes
a la dansa teatralitzada de Ramon Oller
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Els ballarins durant l’espectacle a la col·legiata de Sant Vicenç de Cardona, divendres al vespre

«Lligat a pedaços», al
llindar entre la dansa i
el teatre de carrer, va
deixar un bon regust
al públic assistent

Més Dansa! al
centre de la
vila cardonina

El Festival Més Dansa! de
Cardona, organitzat per Is-
simm Cultura, va arrencar
divendres amb l’estrena de
la nova ceació del coreògraf
Ramon Oller.  Durant el
cap de setmana la dansa
s’ha apoderat de la vila car-
donina, i ahir al migdia va
ser el torn dels ballarins
Ana Continente i Amador
Castilla. La parella havia de
portar a plaça Santa Eulàlia
Dentro del exterior i El elo-
gio de la mirada. Durant la
setmana, els dos ballarins
van impartir dos cursos de
dansa contemporània

Avui, a la 1 del migdia, al
passeig de la Fira és prevista
l’actuació de Raravis, amb
coreografia i dansa de Rosa
Muñoz i Andrés Corchero,
que presentaran ...De Ter-
rissa... Mitja hora més tard,
al Balcó de la Fira la compa-
nyia Brodas, dirgida per Pol
i Lluc Gruitós, posarà punt
final al festival amb un es-
pectacle lúdic i didàctic que
narra la història i l’evolució
del hip-hop com a cultura,
sobretot des del punt de vis-
ta de la dansa. Cinc balla-
rins, a través d’explicacions,
coreografies i gags humorís-
tics, mostraran els diferents
estils d’aquest gènere. Un
espectacle per a tots els pú-
blics que de ben segur trans-
metrà molta energia i ganes
de ballar al públic.

LA TORNA


