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o, no ens hem de queixar. El
nostre món és el del liberalis-
me econòmic, el de la lliure

competència, el de l’oferta i la deman-
da i, per tant, si l’aeroport de Barcelona
no ha estat cobejat per les grans com-
panyies aèries que fan traspassar
oceans, si ens hem quedat amb un aero-
port de segona, no és per culpa dels po-
lítics, sinó que és per culpa de les lleis
del mercat, que no tenen rostre ni tenen
noms ni cognoms ni tenen ànima. Les
grans companyies aèries, les que tra-
vessen oceans, s’haurien fet seu l’aero-
port de Barcelona si hi haguessin vist
negoci a fer, si hi haguessin observat
clientela disposada a viatjar, si Barce-
lona hagués presentat una massa críti-
ca que hagués fet el negoci aeroportua-
ri rendible. Massa crítica és una ex-
pressió molt de moda. No vol dir que hi
hagi unes masses humanes disposades
a criticar sinó al contrari, una massa
que ha d’estar disposada a acceptar tot
el que li tirin. Per quin motiu li diuen
massa crítica, no sabria què dir-ne. Deu
ser un sarcasme, però tampoc ho po-
dria assegurar. No sé què em passa, pe-
rò últimament no puc assegurar res.

Bé, el cas és que el resulta impeca-
blement liberal és que les masses cata-
lanes, crítiques o no crítiques, passin
per Madrid si volen volar en vols serio-
sos i no en vols d’anar fins a la cantona-
da i tornar. Passa, però, que si l’aero-
port de Madrid és transoceànicament
rendible no és per les lleis del mercat
sinó al contrari, perquè els governants
estatals amb domicili a Madrid han
prèviament afavorit el seu aeroport
amb inversions gens liberals i gens de
mercat, sinó amb diners públics. La
T-4 pagada per l’Estat, els catalans in-
closos, s’ha d’amortitzar i, per fer-ho,
cal que tothom que vulgui agafar un
avió hi passi, catalans inclosos.

Aquests governants sí que tenen
nom. Es diuen Aznar i Zapatero. I es
diuen el nom de tots els que els donen
suport i els justifiquen des de Catalu-
nya en comptes de criticar-los en mas-
sa així que van veure construir una T-4
que no prometia res de bo. Una altra
cosa és que tinguin ànima.
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’equilibri, confiança i espi-
rals. Aquesta era la fórmula
que el coreògraf David Zam-
brano impartia ahir al migdia

al local de la companyia Mudances (Mo-
rales, 21-27) de Barcelona, com una de les
activitats paral·leles a la cinquena edició
al festival Tensdansa. Aquesta activitat,
que suposa l’obertura de curs del gènere
del moviment, ha ampliat els seus tenta-
cles. Des d’ara, a més del cartell a Terras-
sa (l’embrió), també recolza en programa-
cions de Ca l’Estruch de Sabadell i al
Mercat de les Flors de Barcelona. La di-
rectora del Tensdansa, Àngels Margarit,
considera que l’estabilitat al Mercat ja
permet veure una àmplia gamma d’estils.
Ara el festival de Terrassa es pot permetre
el luxe d’enfocar la mirada. Aquesta edi-
ció, la del repòquer, mostren treballs de
brasilers i suïssos. Per a la propera, tin-
dran pendent coproduir una peça, un ele-
ment que dóna credibilitat i reforça un
festival que ja atrau ciutadans de carrer a
més dels interessats pel sector.

Ahir al matí, una vintena de ballarins
experimentaven nous moviments partint
del moviment del tirabuixó. Per parelles,
un alumne indicava a l’altre, fregant-li els
dits de les mans, quin camí li proposava
per desenredar-se. La dansa que demana
Zambrano és de cos sencer: quan una mà
es desplaça, l’altra també hi compta; quan
una extremitat marca una direcció, el cap
ha de mirar a l’horitzó que projecta perquè
ja sent el gest de les seves mans. És allò
tan oriental d’allò de no quedar-se amb el
dit que indica, sinó de saber dirigir la mi-
rada a la posta de sol.

Les propostes del Tensdansa no es que-
den amb les demostracions coreogràfi-
ques. Ahir al matí, alumnes de primària de
l’escola Serra La Vella d’Ullastrell pre-
nien el primer contacte amb la videodan-
sa, un recurs audiovisual que trenca les
barreres del temps i l’espai, i atorga noves
convencions a la disciplina del moviment
i del gest. Des de percebre un joc imagina-
ri a la platja (Boy) fins a interpretar una
cançó, pervertint fonèticament la lletra en
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francès (Le petit bal). Tot i que cap nen sa-
bés francès («el meu pare», va respondre
un nen cofoi a la pregunta de si algú ente-
nia la llengua), van poder entendre el re-
curs de fer aparèixer i desaparèixer ele-
ments com ara botelles de llet, pales, telè-
fons i taronges. La màgia de la taula d’edi-
ció. En el tercer treball, Fly (una peça dra-
màtica a partir del mite grec d’Ícar i Dè-
dal) la canalla ja va saber captar el senti-
ment d’enuig del fill quan el pare no el
deixa volar en direcció al sol; i de tristesa,
quan finalment aquest hi accedeix tot i en-
tendre que significarà la seva destrucció.
Què passa al final? pregunten. «El sol cre-
ma les ales, deixem-ho així.» «Es mor?»,
diu inquiet un; «Cau al mar», respon un
espontani que salva la presentadora.

Alain Bruffard, que presenta demà i de-
mà passat (Not) a love song al Mercat de
les Flors, assajava al migdia al costat de

les espirals coreogràfiques de Zambrano.
L’exballarí francès juga amb les seves
cançons de l’adolescència tot transfor-
mant-ne el ritme. El coreògraf ha fet un
salt mortal de la no-dansa a una peça festi-
va en què els intèrprets es fan passar per
actrius de Hollywood, vestint-se amb gla-
mur. De fet, aquesta imatge de la moda va
aixecar alguna rebel·lió: la ballarina Vera
Montero no volia donar una imatge de la
dona frívola. Bruffard la va convèncer
(«per destruir un personatge primer l’has
de crear») i ara «està encantada» amb el
seu tall de Coco Chanel. El Tensdansa
acaba diumenge, amb coreografies en sala
i a l’aire lliure. L’oferta és variada, tot i la
recomanació de plats suïssos i brasilers.
Des del tirabuixó de Zambrano fins al
desenfadat French chicken amb calçotets
pel carrer. L’entusiasme del públic és l’as
que es guarda Margarit a la màniga.
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El coreògraf David Zambrano convida a ballar fent espirals en un taller de la cinquena edició
del festival Tensdansa, que se celebra a cavall de Terrassa, Sabadell i Barcelona

Un instant del taller que impartia David Zambrano, ahir al migdia a Barcelona. / QUIM PUIG




