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● El Festival Internacio-
nal de Jazz de Barcelona
celebrarà la seva 40a edi-
ció entre el 19 d’octubre i
el 29 de novembre: 42 dies
–tants com anys té el festi-
val, que va deixar de fer-se
entre el 1977 i el 1980–
durant els quals la promo-
tora The Project ha progra-
mat més de 60 concerts en
quinze espais diferents,
amb un pressupost total de

gairebé 1,4 milions d’eu-
ros. El festival s’obrirà el
diumenge 19 d’octubre al
parc Central del Poblenou,
on a dos quarts d’una del
migdia la Big Band de
l’Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya (Esmuc)
interpretarà Porgy & Bess,
de George Gershwin.

Tot seguit, arribaran dos
dels plats forts del festival,
a L’Auditori: el 23 d’octu-
bre hi actuaran els pianis-

tes cubans Bebo i Chucho
Valdés, pare i fill, en un es-
pectacle titulat Juntos pa-
ra siempre, i l’endemà hi
haurà el gran soulman
nord-americà Al Green.
Al mateix escenari, el pia-
nista Brad Mehldau i el sa-
xofonista Joshua Redman
interpretaran el 9 de no-
vembre un programa en-
carregat pel festival.

Pel Palau de la Música
passaran alguns grans del

jazz contemporani com
ara Herbie Hancock amb
el seu quintet, el 30 d’octu-
bre; George Benson, el 15
de novembre, i Chick Co-
rea & John McLaughlin
Five Peace Band, el 18 de
novembre. També pel Pa-
lau passaran propostes no
ortodoxament jazzístiques
com ara Mariza, el 19 de
novembre; Lambchop, el
24 de novembre, i Katie
Melua, el 26 de novembre.

Al Green, els Valdés i George Benson,
al XL Festival de Jazz de Barcelona
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Tot i que TNT Dansa recu-
lli els principals objectius
del Tensdansa, hi ha alguns
cops de timó que ajudaran a
visualitzar millor la capita-
litat de Terrassa en el mapa
de la dansa, si més no du-
rant aquests dies. S’ha
abandonat, per exemple, la
possibilitat de traslladar al-
gunes produccions al Mer-
cat de les Flors i a Ca l’Es-
truch de Sabadell, tal com
es va fer l’any passat. Tot i
això, la implicació per part
del centre de les arts del
moviment de Montjuïc
amb el festival de Terrassa
és ben evident: el director
Francesc Casadesús ha ce-
dit el projecte Sweet Tender
(en què una vintena de co-
reògrafs d’arreu del món
creen una peça a partir del
seu encontre personal amb
la ciutat que els acull i la
presenta en espais poc con-
vencionals) a Terrassa. Tot
i que s’hagi escurçat la du-
rada del festival, el pressu-
post i el nombre de compa-
nyies resulten ser pràctica-
ment el mateix (l’any pas-
sat la partida era d’uns
300.000 euros i enguany és
de 200.000, tot i que encara
falten les aportacions de la
Diputació i del Ministeri de
Cultura). Pel que fa al nom-
bre de funcions, s’ha multi-
plicat fins al punt que es po-
den veure totes les coreo-
grafies, un extrem que po-
dran agrair els programa-
dors.

TNT Dansa ha ampliat
aliances amb altres ens i
institucions com ara la bi-
blioteca central de Terrassa

(s’hi programaran confe-
rències i també s’hi podrà
veure dansa en directe) o el
centre cultural de la Caixa
de Terrassa. Aquest equi-
pament, que fa 25 anys que
programa dansa, acollirà
per primer cop el Festival
de Dansa Contemporània

de Terrassa. Serà Eko-
doom, de la companyia is-
raeliana Kibbutz, una peça
amb dinou ballarins i una
coreografia contundent per
a tots els públics. El TNT
Dansa començarà amb una
cercavila en què hi partici-
paran les escoles de dansa

de la ciutat. De les 22 com-
panyies 14 són catalanes.
També es referma l’atenció
a les escoles: Nats Nus re-
presentarà Momentari per
a públic familiar dins del
festival i per alumnes de 3 a
12 anys en horari escolar, la
setmana següent.

Terrassa concentra el seu festival
de dansa i hi incorpora nous formats
TNT Dansa recull el relleu de la iniciativa dirigida per Margarit durant cinc anys
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● Tensdansa va ser un projecte ambi-
ciós d’Àngels Margarit. Ahir, l’Ajun-
tament de Terrassa i el Departament de
Cultura de la Generalitat van agrair-li
l’esforç i l’encert. La realitat, però, és
que el festival ha canviat de nom, tot i
que manté l’enumeració (la sisena edi-
ció) amb què va començar Margarit.

● El Centre d’Arts Escèniques de
Terrassa (CAET) assumeix la direc-
ció del festival de dansa, el qual ha
significat, en el curs dels últims cinc

Un instant de Momentari,de Nats Nus, estrenat l’any passat al Mercat de les Flors. / J. CAMÍ

anys, el primer cop d’efecte dels ba-
llarins de la temporada. Pep Pla s’ha
envoltat d’un equip d’assessors que
permetrà buscar connexions amb el
teatre de nou format. El festival es

Ahir, fonts de la companyia Mudan-
ces, d’Àngels Margarit, no va voler ex-
plicar perquè se n’han desvinculat. Tal
ja va avançar aquest diari el mes de
març, Margarit presentava el Tensdan-
sa com a l’embrió del que havia de ser
un centre coreogràfic, un projecte que
avui és incompatible amb el CAET.

concentra: serà de l’1 al 5 d’octubre,
però manté l’interès per companyies
catalanes i internacionals, per la seva
vessant pedagògica i de cara a poten-
ciar la creació des del territori.

Àngels Margarit no hi és


