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Comunitat en
el moviment
en escena

El Dansat!
d’enguany
també ha
donat eines
perquè els
professors de
gimnàstica
integrin la
dansa a
l’escola

a dansa comunitària és aquella que
prioritza l’experiència de moure’s en
escena, aprendre a expressar-se i a

perdre la vergonya del resultat escènic. La
presentació, però, sempre es fa i esdevé el
moment catàrtic, en què tothom guanya
una seguretat amb la llum dels focus, que ja
mai oblidarà. Si la dansa comunitària és
més que un taller és perquè la culminació
és una presentació amb el públic. Precisa-
ment, el Mercat de les Flors ja va començar
la temporada 2011-2012 amb un treball co-
munitari. Ara el coreògraf Álvaro de la Pe-
ña de la companyia Iliacán, que ja havia fet
experiències semblants en petites pobla-
cions, s’ha atrevit a traslladar l’aventura als
barris de Barcelona: “temíem que en una
ciutat amb tanta oferta cultural tindríem
menys èxit d’assistència però no ha estat ai-
xí, n’estem molt contents”, diu De la Peña.
Pel coreògraf, la peça evidencia que la gent
s’ha d’apropiar de la cultura: no és exclusi-
va dels artistes. En tot cas, aquests profes-
sionals han de facilitar l’accés de la cultura
a la gent del carrer, és la seva funció social.
Els integrants de dansa integrada compen-
sen la falta d’entrenament corporal “amb la
il·lusió, la sinceritat i el compromís”, co-
menta el corògraf. La conseqüència quasi
immediata d’aquesta experiència són no-
ves inquietuds en altres disciplines com po-
den ser la música o el circ. Zak!, que comp-
ta amb un repartiment d’un centenar de
persones de totes les edats (des de nadons
de mesos fins a àvies que arriben a la setan-
tena) també es va representar diumenge a
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l’Espai Jove la Fontana, i demà i diumenge
té prevista una funció doble a la fàbrica de
creació Graner.

El resultat d’aquest Barris en dansa es va
poder veure fa uns dies al Festival Dansat!,
dirigit per Thomas Noone i que té l’epicen-
tre en el Sant Andreu Teatre (Sat!) des de fa
nou anys. El Dansat!, originàriament, pels
volts de Setmana Santa oferia un cartell
d’espectacles i els feia coincidir amb un ta-
ller per a interessats a aprofundir en la dan-
sa contemporània. Eren sessions de profes-
sionals per a professionals. Noone, aquest
cop, ha volgut que en el seu treball també
hi passessin alumnes de batxillerat artístic
perquè vagin coneixent la manera de treba-
llar quan s’accedeix al món professional.
Aquest any, a part de canviar de dates (ja
ho va fer el 2011), també ha demostrat una

forta voluntat d’obrir el sector molt més
enllà del món professional. Un bon exem-
ple són els tallers que ha fet dins el progra-
ma la companyia anglesa Ludus Dance,
amb 35 anys d’experiència, que va acabar
diumenge. Han impartit sessions a alum-
nes de primària (50), secundària (50) i
també a professors d’educació física i balla-
rins (20). Ludus Dance tancaven els tallers
amb una sessió familiar (30).

El sector de la dansa ja fa anys que reivin-
dica que s’integrin les arts escèniques en el
currículum pedagògic dels alumnes, com
ja és habitual en països com França, Angla-
terra i Alemanya. Si el teatre sovint troba
complicitat amb els mestres de literatura, la
dansa no hi veu fils des d’on fer-se pròxima
als alumnes. Thomas Noone, assessor de
dansa del SAT! i director del Dansat!, cele-

Entusiasme
vital Un instant
de la coreografia
Zak!, que es va

poder veure dins
el Dansat! i que

es torna a
programar aquest
cap de setmana a

la fàbrica de
creació de dansa,

sota la visió del
Mercat de les

Flors, la Graner.
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Els integrants de
dansa integrada
compensen la
falta
d’entrenament
corporal “amb la
il·lusió, la
sinceritat i el
compromís”,
comenta el
corògraf Álvaro
de la Peña

Brillant joc
d’escacs
sense treva
Emilio Gutiérrez Caba i
Eduard Farelo emprenen un
duel fratricida
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n treball que sorprèn de Roger Pe-
ña. Desconegut com a dramaturg
(sí que havia treballat en direc-

cions escèniques i en múltiples tasques de
producció), el text sembla, d’entrada, que
pequi d’uns diàlegs massa forçats, que re-
flecteixen a grans trets la presa de posició
dels dos personatges a qui es vol escarnir.
Es tracta de dos polítics: el primer, un vete-
rà, cínic i expert (Emilio Gutiérrez Caba),
aspira a la presidència del govern d’Àustria
en unes eleccions que desbancaran els par-
tits d’esquerres, segons totes les enquestes.
El segon és un jove ambiciós (Eduard Fare-
lo) que l’adula i que creu en la política com
un art de servei. Aquests són uns punts
d’entrada massa maniqueus que, a mesura

U que avança l’obra, van desplegant contra-
diccions i febleses. I és quan la peça es reve-
la com el joc d’escacs en què la informació
són les peces amb què compta cada rival.
Brillant plantejament: la manera d’expres-
sar-se va de la correcció, passant per un in-
tent de col·loquialitat, fins a una contun-
dència implacable com a colofó final.

Certament, la manera d’apagar la cigar-
reta del jove mentre espera que el rebi el ve-
terà al saló ja indica que res no és com apa-
renta. Les cartes s’ensenyen en la justa me-
sura i és l’espectador el que pot intuir un
gir abans que el descobreixi la víctima.
L’espai, esquemàtic i amb punts naturalis-
tes, inclou una gran vitrina que dóna al jar-
dí ple de tulipes. No són unes flors gratu-T
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bra que en les sessions de Ludus Dance,
amb un col·lectiu molt divers, s’han centrat
a oferir eines per poder treballar a les esco-
les de totes les edats. Els professors inscrits
van demostrar tenir interès a incloure la
dansa en el seu horari, però admeten que
els falta formació. Amb aquesta situació
encara resulta més paradoxal la queixa
d’un sector d’exalumnes de l’Institut del
Teatre (tant en especialitat de teatre com de
dansa) i amb crèdits aprovats per a la for-
mació, que la legislació actual els obliga ser
llicenciats d’una altra carrera per poder ac-
cedir a impartir dansa en les escoles regla-
des. L’Associació d’Actors i Directors Pro-
fessionals de Catalunya ja revelaven que
aquest nou itinerari podria suposar una al-
ternativa estable a la dificultat d’accedir a la
cartellera d’un grapat de professionals. ❋

Graner
La Graner és el
laboratori del
Mercat de les
Flors, una fàbrica
de creació de
l’Ajuntament de
Barcelona on
coreògrafs
emergents
comparteixen
espai amb d’altres
de més
consolidats.
L’activitat és
constant. L’energia
és de corrent
continu: sempre hi
ha ànims i ambició
per créixer i per
saber-se alumnes
a base de proves,
d’observació i
molta feina.

ïtes: responen a la por de fer arrels en la
vida del polític veterà, a la capacitat de la
supervivència de tot ésser viu, en forma
de bulbs.

El jardí té una perspectiva molt pro-
nunciada. Com a la política, el missatge
s’ha de simplificar i esdevenir l’únic. Tot
és ordre i mesura. Molt bon treball de tots
dos actors, convincents, en cada plec de
l’escena. El muntatge, escrit de fa temps,
s’ambienta a mitjan anys 90. És una data
que no es pot moure si es vol que sigui
creïble la trama. El duel entre els dos com-
panys de partit és, en realitat, sense treva.
Les escenes inicials amaguen bé les armes
(que, com en tot thriller, és recomanable
no desvelar en aquest text). ❋

PODER ABSOLUTO
De Roger Peña
Dramatúrgia i direcció:
Roger Peña Carulla

Intèrprets: Emilio
Gutiérrez Caba i
Eduard Farelo
Lloc i data: Dimarts,
13 de novembre (fins
al16 de desembre) a
La Villarroel.

robada informal
entre dos companys
de partit que pot
torçar el futur i
l’ambició política.
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Uns porcs ‘zombis’ darrere Larra
a Zaranda presenta el seu espectacle El régimen

del pienso, acabat d’estrenar al Temporada Alta fa
un mes. En aquesta peça, la companyia andalusa
manté la seva manera d’entendre el teatre, amb un
punt de ritualisme i bones dosis d’humor negre.
Ara, hi ha una crisi dins d’una empresa que
engreixa porcs. Hi ha una epidèmia que no saben
frenar els treballadors. A la direcció li preocupa
complir els protocols de confort dels seus peons i,
paradoxalment, l’estat de comptes. Acomiaden
fredament, sense opció que ningú els pugui
demanar una revisió. És el torni vostè demà de
Larra. Els passadissos de malson de Kafka. 

EL RÉGIMEN DEL PIENSO
La Zaranda
Autor: Eusebio Calonge
Direcció: Paco de la Zaranda
Intèrprets: Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez,
Enrique Bustos i Javier Semprún.
Lloc i data: Demà dissabte, al Teatre de l’Hospitalet.

Vicenç Ferrer salta a escena
’espectacle, inspirat en la vida i obra del català

universal Vicenç Ferrer, té la música com a fil
conductor i gaudeix de l’aportació de diferents
disciplines artístiques i nombrosos contribuïdors.
És un gran entreteniment simfònic i coral en què
participen 2.000 artistes a escena, entre
professionals i amateurs. Una actuació plena
d’energia i de contrastos, que no deixa indiferent
ningú.

L’HOME DEL PARAIGUA
Inspirat en la vida i l’obra de Vicenç Ferrer
Direcció i composició: Joan Martínez Colás
Lloc i data: Palau Sant Jordi, demà a partir de les vuit del
vespre.

Una veu celestial de musical
’estrella del West End Madalena Alberto debuta a

Catalunya dilluns amb un concert íntim de piano i
veu a La Cova del Drac, amb la direcció musical
d’Alfonso Casado (actual director musical de Les
misérables al West End) al piano. En aquest concert
íntim Madalena Alberto interpretarà alguns dels
temes més destacats de la seva trajectòria artística
en teatre musical, com ara I dreamed a dream Les
misérables o altres del repertori de Jekyll & Hide, i
oferirà al públic algunes de les seves pròpies
composicions.

RECITAL DE MUSICALS
Madalena Alberto

Artistes convidats: Daniel Anglès i Nina.
Lloc i data: Dilluns (21.30h) a la Cova del Drac.
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S’AIXECAELTELÓ

DANSES
IMAGINADES,
DANSES
RELATADES
Universitat
Rovira i Virgili,
Tarragona
Lloc: Aula Magna,
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35,
Tarragona
Hora: De 9.30 a
19.00 h.
Organitza: Grup de
recerca
ICONODANSA amb
el suport de Grup de
recerca LAiREM

aradigmes
iconogràfics del
ball des de
l’antiguitat
clàssica fins a
l’edat mitjana
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Cel i infern. La
cantant Madalena
Alberto ha
interpretat papers
blancs com Fantine
de Les Misérables i
la Lucy de Jekyll &
Hide, que han de
viure tragèdies pel
seu amor. PUNT AVUI


