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Citaamb
Tensdansa

Elfestival terrassences
consolida is’obrea les
produccions internacionals

Redacció
BARCELONA

Tensdansa, el Festival de
Dansa de Terrassa, comen-
ça avui la seva cinquena
edició amb l’estrena de
noves produccions i més
presència de companyies
internacionals provinents
de Brasil, França, Suïssa i
Holanda.

Dirigit per la coreògrafa
Àngels Margarit, el certa-
men, que s’allargarà fins al
7 d’octubre, tant en dife-
rents espais de Terrassa
com al Mercat de les Flors
de Barcelona o a l’Estruch
de Sabadell, acull 25 espec-
tacles, a més d’una progra-
mació de videodansa, cine-
ma, tallers, tertúlies i un
programa pedagògic.

Entre les companyies
convidades, destaquen les
brasileres Cristina Moura,
Membros o Lia Rodrigues,
les provinents d’Holanda,
amb con David Zambrano;
de França amb Man Drake,
Tango Sumo, Alain Buffard
o la Cie. Ida de Mark
Tompkins, i de Suïssa, amb
Gilles Jobin i la Cie. 72/73.

David Zambrano inaugu-
ra avui aquest Tensdansa
07 amb l’estrena absoluta
de Soul Project, una pro-
posta centrada en accions

inesperades sobre el movi-
ment. Seguirà, el dia 29, la
companyia Raravis (Andrés
Corchero / Rosa Muñoz)
amb San Vito, i Teresa Na-
varrete d’Erre que Erre
amb el solo Lost and Safe,
amb música en directe.

Entre les companyies ca-
talanes destaquen estrenes
de Lanònima Imperial, Vari-
acions Al·leluia, i de Nats
Nus. El segon cap de setma-
na Gustavo Lesgart estrena-

DeSud-àfricaa
l’apartheidglobal

El CCCB presenta una exposició basada en el règim
de segregació racial sud-africà i la seva pervivència

Ada Castells
BARCELONA

Apartheid és la paraula que
designava la política de se-
gregació racial sud-africana
que va aplicar-se del 1948
fins a principis de la dècada
dels 90. Aquesta, en princi-
pi, és la noció que tothom té
al cap, però després de visi-
tar la mostra que ara pro-
posa el CCCB, la idea
d’apartheid i, sobretot, la
idea que aquest període
està superat, es posa en
dubte.

Tal com diu el director
del centre, Josep Ramone-
da, la mostra Apartheid. El
mirall sud-africà “parteix
d’una experiència concreta
perquè mirem si hi reconei-
xem alguns trets de les nos-
tres societats contemporà-
nies. És una incitació per-

manent a pensar més
enllà”.

L’africanista Pep Subi-
rós, que ha comissariat l’ex-
posició, arrenca de la idea
que l’experiència sud-afri-

cana ens enfronta “al model
imposat per la modernitat
occidental de manera con-
centrada i transparent”.
Així, hi podem veure la con-
tradicció que suposa “l’afir-
mació de la igualtat i la legi-
timació de les divisions de
l’espècie humana”.

Tot aquest plantejament
polític, que es completarà
amb unes jornades de
debat, avui i demà, se ser-
veix a través d’obres d’art
que, segons Subirós, “no
il·lustren la qüestió sinó que
fan d’agents que provoquen
una pregunta: ¿Fins a quin
punt l’art transforma o re-
força unes certes formes de
mirar?”. La qüestió va
acompanyada d’un desig:
“Que l’art ens canvïi la mi-
rada”, diu Ramoneda.

L’aposta artística és es-
pecialment interessant, ja

que, tot i que els diversos
governs van fer tot el possi-
ble perquè no fos així, Sud-
àfrica és una barreja de tra-
dicions. Des del primer terç
del segle XIX, molt marcat
per la mirada colonial del
bon salvatge a l’enemic, es
va fent lloc, de mica en
mica, “una realitat amaga-
da, la de la gran majoria, la
dels no-blancs”. Subirós ha
fet treball de camp i pre-
senta moltes peces que no
han estat mai vistes fora de
Sud-àfrica perquè aquests
no-blancs no han tingut
accés als circuits de l’art,
una prova més que l’apar-
theid global, tal com defen-
sa la mostra, perdura. ■

*
Apartheid. El mirall sud-
africà, CCCB, MONTALEGRE, 5.
FINS AL 13/01/2008

Per pensar
Dades als
ordinadors i
escàndol als murs
L’exposició és de recorregut
lent i llarg. Aporta molta docu-
mentació que el visitant pot
consultar en ordinadors i va

mostrant les obres que van
resseguint la lluita i la repres-
sió en diferents períodes. La
primera instal·lació és de Jane
Alexander i ens fa aturar ja al
pati d’entrada del CCCB. Es
tracta de Seguretat amb tràfic
(control d’arribades) i és tan
inquietant com una altra de

les peces més emblemàtiques
de l’artista: Butcher Boys.

Hi ha altres exponents
menys coneguts de l’art sud-
africà com les fotografies
d’Ernest Cole, que s’acompa-
nyen de l’obra del seu col·lega
blanc més conegut, David
Goldblatt. Impressionant el

seu Pícnic el dia de Cap d’Any.
També se’ns mostren les últi-
mes fornades d’artistes criats
en el postapartheid, que
tenen una mirada molt crítica
sobre els temps actuals, tal
com demostra la crítica a la
propietat immobiliària de
Zwelethu Mthethwa.

‘Soul Project’, de David Zambrano, és una de les estrenes
que es podran veure en aquest Tensdansa ■ ANJA HITZENBERGER

El certamen
s’obre a nous
països i convida
companyies del
Brasil, França,
Suïssa i Holanda

rà Traveling i també es po-
dran veure els solos de Roser
López, The Lizard’s Skin,
premiat al Festival Mas Palo-
mas de Canàries, i la com-
pantia El Local, amb el mun-
tatgeDesaladasClub. I entre
les propostes a l’aire lliure hi
ha Nats Nus amb Slot.

Durant aquests deu dies,
Tendansa acull a més el Pri-
mer Encontre d’Artistes en
Residència i Entitats per fer
una radiografia del panora-
ma actual a Catalunya. ■

El CCCB proposa un recorregut artístic per la història de la segregació sud-africana ■ MIQUEL ANGLARILL

Segons Subirós,
“les obres d’art
no il·lustren el
tema sinó que
fan d’agents
provocadors”




