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De capacitats
Limitacions, zero. Possibilitats, 
infinites. Aquest és l’esperit de la 
setmana de dansa integrada que 
programa anualment el Sat! i que 
aquesta vegada ens acosta a la 
companyia irlandesa Croi Glan, amb 
els seus darrers espectacles: This is i 
On the wall. Els cinc intèrprets es 
presenten de manera frontal i clara, 
amb la seva cadira de rodes, la seva 
força, les seves amputacions o la 
seva flexibilitat, però a cada instant 
ampliant les capacitats que 
inicialment els vam atribuir. 

Així han estat tots els espectacles 
de la companyia fundada el 2006 per 
Rhona Coughlan i Tara Brandel, 
unides per la idea de crear 
espectacles a través de cossos al 
màxim de diferents possibles, que 
tinguessin habilitats més o menys 
limitades dinàmicament però en cap 
cas artísticament, i oferir aquestes 
possibilitats infinites a coreògrafs 
reconeguts, com Adam Benjamin 
–fundador de la CandoCo, la primera 
companyia professional per a 
ballarins amb i sense discapacitats, i 
que va visitar-nos la temporada 
passada–, que firma també This is. 

Paral·lelament, la coreògrafa 
Tara Brandel i la ballarina Mary 
Nugent (que també és advocada i DJ) 
oferiran un taller per a ballarins 
locals amb i sense discapacitat i que 
es presentarà el 15 de setembre al 
costat d’altres petites creacions de la 
companyia. Les capacitats hi són i, 
si no, es creen. –B.R.

‘This is’ i ‘On the wall’. SAT! Sant 
Andreu Teatre. El 17 i 18 de setembre.

‘This is’ dansa integrada.
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Com un mapa del tresor minat de 
sorpreses, així es desplega la setena 
edició del Cicle de Dansa i Teatre 
Físic de la sala Tantarantana en 
aquestes properes dues setmanes: 
amb un carregament de joves 
propostes d’estils molt diferents, 
gairebé tants com les possibles 
visions que  ofereix el nostre cos en 
escena. En alguns casos són peces 
que no han vist encara la llum de cap 
teatre català, mentre que d’altres hi 
tornen per ensenyar la seva evolució i 
algunes més són petites joies 
acabades de formar i que no coneixen 
l’efecte de les seves composicions 
sobre la galeria. 

En tots els casos, són peces que 
esperen trobar-se un públic obert i 
disposat a vibrar amb elles.
Dues idees principals, de tonalitats 
ben diferenciades, predominaran en 
la primera setmana del cicle. Per un 
cantó, ens ompliran de càlides 
reminiscències naturalistes i, per 

l’altre, de blavoses expressions 
mentals que volen captar el 
recorregut dels records fins a l’oblit. 
Es tracta, per començar, de la 
companyia catalana Ànima’s Animal 
Art, un compendi de sensibilitat 
terrenal i domini aeri que els seus 
components (Esther Aumatell i el 
filipí Ernest Sarino) fa anys que 
investiguen des dels camins 
frondosos i els petits volcans d’Olot. 
També Paula G. Quintana, de les 
Canàries, fa un treball de sensibilitat 

orgànica a Pieles, explorant el cantó 
més animal que s’experimenta a 
través del sentit del tacte i de les seves 
exsudacions naturals.

Sobre la memòria treballen La 
Coja Danza (amb Tatiana Clavel i 
Santi de la Fuente) i la Cia Una del 
Montón (amb Ana Pérez i Roberto 
Romei). Els valencians de La Coja 
Danza ja porten més de 10 anys de 
treball conjunt a la seva esquena i la 

seva Accidia (una mena d’indolència 
melancònica) representa una 
manera valenta d’encarar la 
dramatúrgia per capturar uns 
records i veure com estimulen 
moviments concrets. 

Per contra, la mirada de la 
companyia emergent barcelonina 
Una del Montón pretén construir un 
refugi, Hivernacle, per a aquelles 
imatges i aquells sentiments que 
estan a punt de deixar-nos, 
treballades pel temps que les ha 
desgastat fins que gairebé els ha 
esborrat la fisonomia. Ana Pérez, la 
intèrpret, s’ha endinsat en la figura 
del seu pare mort per desxifrar la 
manera com aquest edifici que era 
tan clar en un moment donat, de 
mica en mica es va desfigurant fins a 
esborrar-se.

I des d’aquestes perspectives, 
cadascuna en el curt espai de temps 
de només dos dies que s’estaran a la 
petita sala del Tantarantana, 
intentaran revelar-nos òptiques 
noves des de les quals mirar el cos, 
una joia perfecta en la seva 
imperfecció brillant.

VII Cicle de Dansa i Teatre Físic. 
Tantarantana. Del 14 de setembre al 2 
d’octubre.

La canària Paula G. Quintana sua la cansalada felina a ‘Pieles’.

Una del Montón 
construirà un 
‘Hivernacle’ per als 
sentiments

Entre el teatre físic i la dansa 
pura existeix un mar de 
possibilitats on la Bàrbara 
Raubert se submergeix. El 
Tantarantana és l’Atlàntida.
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