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Expressions renovades
Més Dansa! de Cardona ha arri-

bat enguany a la seva quarta edi-
ció i amb el mateix esperit que el
va portar a formar-se: la voluntat
de transmetre l’art de la dansa al
gran públic i de crear espais d’ex-
pressió artística allunyats del cen-
tre barceloní. A més dels especta-
cles que es representaran a partir
d’avui, durant tota la setmana
s’han realitzat tallers relacionats
amb aquest univers artístic.

Maria Ángels Riu, responsable
del certamen, explica que «el
format del festival és similar a
les altres edicions. A més, con-
tinuem amb la voluntat d’acos-
tar la dansa a tothom i al ma-
teix temps crear un nou públic
i mostrar-li que aquest art es
pot entendre. No és una disci-
plina tan allunyada com sovint
es pretén». Per aquest motiu, el
certamen porta les diferents re-
presentacions al costat dels es-
pectadors amb muntatges de car-
rer majoritàriament gratuïts. A
més d’estrenes a Catalunya com
les obres de Roberto Martínez
Losa o Ana Continente i Amador
Castilla, destaca l’estrena absolu-
ta de l’última creació del corègraf
i ballarí esparreguerí Ramon
Oller. L’artista porta a Cardona la
peça Lligat a Pedaços, que es
mou entre la dansa i el teatre de
carrer. Amb uns moviments fres-
cos i enèrgics, Oller proposa un
viatge urbà per un paisatge ro-
màntic. Aquest serà l’únic espec-
tacle de pagament de tot el festi-
val, que tindrà lloc avui a partir de
les 10 de la nit a la col·legiata de
Sant Vicenç del Castell.

Més dansa! obre la programació
a diferents tipus de gèneres com
el hip-hop, que compartirà cartell
amb la dansa contemporània.
Vinguda del Senegal, la compa-
nyia Soul Body Ground presenta-
rà per primera vegada a Catalu-

nya l’obra Evolución. Es tracta
d’un muntatge de carrer que
transmet les arrels africanes del
hip-hop a través d’una coreogra-
fia moderna. 

L’altre objectiu del festival és
crear un espai enfortit lluny de la
capital catalana. El naixement en
aquesta edició de la plataforma
Catadansa, sorgida de la unió

dels certàmens Xambades/MAV
de Montesquiu i Més dansa! de
Cardona, aposta per la progra-
mació contemporània d’alt nivell i
la particularitat dels seus escena-
ris. Riu assegura que volen «ac-
tuar com a plataforma d’ex-
pressió per als artistes des d’es-
pais descentralitzats. Per això
en la celebració del certamen,
durant aquest cap de setmana,
hem convidat diferents progra-
madors artístics perquè puguin
gaudir de prop de noves crea-
cions artístiques». La voluntat
d’aquesta plataforma és fer una
aposta per la qualitat artística en
diferents espais de la Catalunya
central. 

Oriol Lujan

Un dels últims espectacles de la companyia Metros, de l’esparreguerí Ramon Oller
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Més dansa!
LA PROGRAMACIÓ

�Avui
�Lligat a pedaços. La
companyia Metros de l’es-
parreguerí Ramon Oller es-
trena aquest espectacle a la
col·legiata de Sant Vicenç
del Castell. Tindrà lloc a les
10 de la nit. Preu: 12 euros
entrada anticipada i 15 a ta-
quilla.
�Dissabte
�Dentro del exterior. Ana
Continente i Amador Casti-
lla presenten a Catalunya
aquesta obra, que utilitza
música de Vivaldi i Jordi Sa-
ball per acompanyar els
moviments. A les 12 del
matí a la plaça de Santa Eu-
làlia. Gratuït.
�Elogio de la mirada. Ana
Continente i Amador Casti-
lla ofereixen el muntatge a
la plaça de Santa Eulàlia, a
les 12 del matí. Gratuït.
�El pintor y la modelo.
Roberto Martínez Losa es-
trena a Catalunya aquesta
peça, que vol transmetre la
dansa mitjançant l’evocació
d’un quadre. Serà a la plaça
de Santa Eulàlia, a les 7 de la
tarda. Gratuït.
�Il·lusions Fugisseres. Ex-
posició fotogràfica projec-
tada d’Oriol Molas. A la fa-
çana de l’església de Sant
Miquel, a partir de 2/4 d’11
de la nit. Gratuït.
�Diumenge
�... de terrissa... raravis.
Andrés Corchero i Rosa
Muñoz actuaran a la 1 del
migdia al passeig de la fira.
Gratuït.
�Evolución. Soul Body
Ground del Senegal presen-
ten a Catalunya aquesta
creació de hip-hop. Serà a
les 7 de la tarda, al balcó de
la fira.

EL TIQUET: el festival Més
dansa! se celebrarà avui, de-
mà i diumenge en diferents
espais de Cardona.Ana Continente i Amador Castilla amb «Dentro del exterior»
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