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Un compromís amb la realitat

B.R.N.

Cicle Endansa: dansa i conflicte. MT Dance, 'Mental Masturbation'. Selma & Sofiane Ouissi, 'Stop... Boom'. Cie. Nacera
Belaza, 'Paris-Alger'. Barcelona, L'Espai de Dansa i Música de la Generalitat de Catalunya. Del 26 d'abril al 6 de maig.

L'oportunitat de veure dansa contemporània provinent del món àrab és rara i obliga a reajustar els ulls
d'espectador occidental a un ritme més pausat i una expressivitat menys exhibicionista. I ens ensenya,
en els tres espectacles que s'han pogut veure aquesta setmana a L'Espai, la possibilitat d'encarar la
dansa a un arriscat objectiu crític, ja que el màxim denominador comú d'aquests creadors de l'altre
cantó de la Mediterrània ha estat el compromís que han demostrat amb el seu entorn, cosa que els
allunya notablement dels creadors de casa nostra, més preocupats per mirar al seu interior, potser a
causa d'haver perdut tota esperança d'incidir en el medi globalitzat que ens endormisca.

I d'on arrenca aquest compromís, si no és d'una sensibilitat extrema en un medi hostil però viu? Ja sigui
per una societat massa tancada, com en el cas del libanès Omar Rajeh, per la guerra, en el cas dels
tunisians Selma i Sofiane Ouissi, o per la duresa de la vida a Algèria, segons Nacera Belaza, hi ha una
voluntat de trencar motlles.

L'edició 2004 d'Endansa s'ha convertit així en un viatge ple de dolor i de bellesa: el dolor que els
germans Oussi -còmplices de diversions i patiments i d'una coreografia plena d'energia pura- amaguen
rere el joc alegre de dos nens interromput per les bombes; la bellesa de la dansa sensual però molt
seriosa de les germanes Belaza -construïda a base de moviments repetits i modificats rítmicament com
les peces d'un mosaic, insinuada més que mostrada, amb sons que s'acosten i s'allunyen com olors
d'espècies d'un mercat àrab-. Un viatge d'aquells que en tornes canviat.
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