
s un producte altament infla-
mable. Dies de dansa contami-

na a una velocitat inusitada. La
primera llavor va sorgir de Juan
Eduardo López, el mateix que va
inventar l’aparador multitudinari
de la Marató de l’Espectacle, sem-
pre ben acompanyat per Arnau Vi-
lardebò. Avui, l’experiència sem-
bla ben contrastada. Però ara fa
dues dècades molts van ser els
ajuntaments que no entenien
quin interès podia tenir que balla-
rins contemporanis sortissin a
buscar els espectadors al carrer.
També eren moltes les company-
ies que veien malament arriscar la
seva creació en una zona sense el

É
JORDI BORDES Barcelona celebra

fins dimecres el
programa Dies de
dansa, que va treure
els ballarins
contemporanis al
carrer, i va potenciar
una xarxa de 35
ciutats del món.
Trencar convencions
oxigena

refugi de les condicions tècniques
d’un escenari, amb la imprevisible
possibilitat que un espontani els
esguerrés la coreografia. Sí que hi
van creure de seguida noms com
ara Cesc Gelabert, Sol Picó o La Ri-
bot. De fet, la voluntat del director
és que aquest aparador presenti
creadors que puguin ser referència
al cap de pocs anys. L’impulsor
considera que és més fàcil progra-
mar un teatre amb els noms con-
solidats (es deu a uns condicio-
nants de calendari i de pressupost,
això sí) que trobar nous valors per
espais marginals de tot el món. El
director està molt satisfet, per ex-
emple, que avui ningú no s’estra-
nyi de la importància de Sasha

Waltz, Membros o Rafael Bona-
chela. Quan van començar a
ballar als carrers de Barcelona a tra-
vés del Dies de dansa, eren uns des-
coneguts per als programadors
mundials.

López té una teoria revolucio-
nària, un punt contestatari amb
l’establishment. Opina, per exem-
ple, que els teatres públics hau-
rien de dedicar un dia a la setma-
na perquè els artistes poguessin
mostrar les seves peces, a la recer-
ca d’un difícil mercat. Afirma
també que hi ha molta gent tre-
ballant de l’art, però pocs artistes
veritables. I encara s’exclama
dient que les institucions i els ar-
tistes han expropiat l’art de la res-

Damunt d’aquestes ratlles, una de les mítiques coreografies a la piscina Picornell, l’any 2004. A l’altra plana, actuacions d’edicions anteriors agermanades 
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ta de ciutadans. Sembla que no-
més puguin gaudir-ne, no practi-
car-lo. En aquest sentit, els dar-
rers treballs de López provoquen
la trobada de creadors com ara
Marcel·lí Antúnez, Marta
Carrasco i la companyia de Mal
Pelo amb famílies i, darrerament,
amb avis. Aquest projecte s’im-
pulsa a través d’artistes africans
que transmeten la importància
dels avis en les seves cultures: són
els portaveus de la saviesa. Ara
mateix s’ha engegat, però ame-
naça de ser una nova taca d’oli
que reivindica el dret de tothom
a actuar lliurement.

Youtube és una referència obli-
gada per captar nous possibles

coreògrafs. Però també es fa im-
prescindible voltar per fires com
ara Tàrrega (l’antiga Tensdansa
de Terrassa) i el certamen coreo-
gràfic Masdanza, a les Canàries (i
aquestes són només cites esta-
tals). Després cal pensar en quin
circuït casaran millor i quin és
l’espai més idoni. L’aventura,
impulsada per Elena Posa exdi-
rectora del Mercat, quan dirigia
el Grec, va estar cinc anys al parc
Güell. Fins que l’èxit feia perillar
la integritat del parc. La gent hi
acudia en massa. El contacte
amb el públic l’ha mantingut
sempre.

Dansa altament oxigenada? El
cotó no enganya.

Agermanats pel subtítol
El desig de Dies de dansa és ser receptiu amb les idees que sor-
geixin de les ciutats que s’han empeltat del seu brot original.
Prefereix ser generós i, per això, en comptes d’imposar el seu
nom (una fórmula que sí que realitzen les subseus del Sònar de
Barcelona), el director estima que el denominador comú es
produeixi en el subtítol: Festival internacional de dansa contem-
porània en paisatges urbans. El mapa és ampli: hi ha socis a Ità-
lia, Alemanya, la Gran Bretanya, Portugal, França, Bèlgica i tam-
bé a l’Argentina, Bolívia, Cuba, Xile, el Brasil i Uruguai. Amb
aquestes ciutats garanteix l’interès de les companyies a realitzar
coreografies breus pensades per al carrer i crea, així, una xarxa
vigorosa de complicitats. A Barcelona, es vol que poblacions ve-
ïnes com ara Mataró, Sitges o Sabadell mantinguin la progra-
mació, i la impliquin, si es considera necessari també amb les
formacions locals. Aquest any, a Mataró han quedat sense pres-
supost, i perquè la capital del Maresme no desaparegui de la
xarxa, López ha trobat una volta de clau: en comptes de dur
produccions internacionals de Barcelona a Mataró, seran els
grups professionals els que vagin a la capital.

pel subtítol Dansa contemporània en paisatges urbans a Buenos Aires, Rio de Janeiro i l’Havana./ÒSCAR ESPINOSA / JUAN EDUARDO LÓPEZ
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