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No tan sol

Dansa

Evangelitzant
Evangelium

Sala Muntaner. Del 13 al 24 de juliol

Maria Rovira no té por de res, i ara 
s’endinsa en la personalitat dels 
quatre apòstols com si fossin els 
gàngsters de Reservoir dogs que es 
troben al voltant de la taula d’una 
cafeteria: “Sant Pere carrega el pes de 
la traïció en negar Jesús tres vegades; 
sant Tomàs és el més cínic, el que no 
creu mai res; sant Joan és el gran 
amic, el que obre el camí. I sant 
Mateu, un exrecaptador d’impostos 
cridat per Déu, és el tafaner”, explica 
la coreògrafa de Mataró. Evangelium 
està a cavall entre la dansa i el teatre, 
i disposa de la col·laboració de Javier 
Gamazo, qui s’ha encarregat de 
compondre la música original a més 
de supervisar la direcció d’actors 
dels quatre també intrèpids 
ballarins: Pere Molsosa, Daniel 
Rosado, Eddie Pezzopane i Reinaldo 
Ribeiro. Un català, un castellà, un 
italià i un brasiler que interpreten en 
el seu propi idioma aquesta història 
d’històries.

La tribu que balla
Tribal Umrah Festival

Diversos espais. Del 13 al 17 de juliol

El nomadisme dels gitanos, la 
sensualitat del ventre i la popularitat 
dels videoclips s’uneixen en la dansa 
tribal de fusió, un corrent en 
expansió que arriba a Barcelona per 
explotar en la tercera edició del 
festival Tribal Umrah, que durant 
una setmana conduirà els seus 
tallers a l’Institut del Teatre, un stage 
obert a la plaça de la Sedeta i una 
gala a la Sala Calassanç. Bàsicament 
es tracta de la dansa del ventre 
tradicional reformulada durant els 
60 per unes ballarines americanes i 
que avui s’ha consolidat amb 
tècniques de dansa contemporània i 
l’esperit del segle XXI (tatuatges, 
carnal, improvisació i altes dosis de 
diversió). Disset artistes locals i 
procedents dels Estats Units i França 
ensenyaran els seus encants en 
aquest festival de comunió femenina. 
Entre elles, Djeynee, la fundadora 
del festival i deixebla de la veterana 
directora dels Hot Pot Studios de 
Sacramento Amy Sigil, a Califòrnia. 
Les dues seran a Barcelona per unir i 
donar força a la tribu que balla. 

Prèvies
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Després d’una història de vint anys 
en el món de la dansa, una carrera 
plena de complicitats, èxits i 
troballes, l’artífex de la companyia 
Búbulus i director actual de l’Institut 
del Teatre de Vic, Carles Salas, 
celebra aquesta relació d’amor amb 
el moviment amb una peça 
introspectiva per a la ballarina Joana 
Rañé al costat del pianista Ivan Ruiz. 
Nona companyia, vaja.

Si fa un parell de temporades 
aconseguia un gran èxit amb Julius i 
Florette (amb Núria Lloansí en la 
primera part i Sònia Gómez en la 
segona), un espectacle que va 
guanyar el Ciutat de Barcelona de 
dansa i va sorgir dels àlbums i les 
col·leccions fetitxistes que 
retrataven la seva història i el seu 
caràcter personal, ara amb 
l’espectacle Sola fa un pas més enllà 
en aquest dibuix de si mateix, en 
aquesta recerca dels espais 
personals de cara al públic, un camí 
cap a la introspecció més íntima. Un 
camí, de viatge cap a dins, que fa 

anys que Búbulus va engegar i que 
els ha donat resultats extraordinaris

¿És cert que, malgrat estar 
sempre envoltats de gent, en realitat 
continuem sols dins nostre? ¿Hi ha 
espais intraspassables de la nostra 
individualitat que no seran mai 
vistos pels altres? ¿És la solitud un 
espai de tristesa incomunicada o bé 
un lloc de llibertat sense límit? ¿Hi 
ha una única manera de sentir-se sol 
o és una sensació que pot tenir tons i 
colors diferents? Amb 
aquest tipus de 
consideracions Carles Salas 
s’endinsa en un viatge 
interior i converteix la festa 
que hauria pogut tenir en 
un pou profund i negre des 
d’on extreure força nova. 

Música i moviment
El coreògraf  ja coneix la 
dificultat de lligar música 
en directe i dansa i ha estat 
un amant d’aquest espai 
que es crea entre dos mons 
tan necessaris l’un de 
l’altre i tanmateix tan 
diferents i inextricables 
per als aliens. Per això, la 
conversa que pugui sorgir 
de la ballarina que 
interpretarà els diferents 
estadis de solitud i el 

pianista que posarà el so a aquests 
moments pot ser tota una revelació. I 
si no, vagin a veure-ho i ja ens ho 
explicaran.

Amb tranquil·litat, silenci i molta 
escolta, aniran sorgint nous 
moviments i el plaer de sentir-se un 
mateix amb si mateix, i així, potser 
ja no tan sol.

‘Sola’. La Caldera. 
Del 14 al 17 de juliol. 

Carles Salas celebra les 
dues dècades de la 
companyia Búbulus amb la 
peça introspectiva ‘Sola’. 
Per Bàrbara Raubert

Joana Rañé posa el moviment al servei de la peça de Carles Salas.D
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