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Terrassa en dansa

El festival de la ciutat vallesana ofereix nou dies d'espectacles per a tot tipus de públic amb
disset companyies convidades

Marta Porter

Àngels Margarit vol descobrir als terrassencs que la dansa contemporània engloba multitud
d'estils i de destinataris

Terrassa, l'única ciutat catalana que té una temporada estable de dansa, presenta el seu segon
festival, Tansdansa 04, que enguany s'allarga fins a nou dies.
Actuacions de carrer, de petit i mitjà format en teatres, actuacions familiars i per a escolars, projeccions
de videodansa i cinema, tertúlies i formació. La dansa en tots els seus aspectes serà present a partir de
dissabte fins al 10 d'octubre a Terrassa, amb la voluntat "de difondre un art al qual, sovint, la gent no
s'acosta perquè pensa que no l'entendrà", segons va precisar la regidora de Cultura del consistori
vallesà, Mercè Corbera.

Coordinat per la coreògrafa i ballarina Àngels Margarit, assegura que "el que més falta li fa a la dansa és
la difusió". "Molta gent pensa que la dansa contemporània respon a una sola estètica -continua la
coreògrafa-. Cal esborrar aquesta idea, ja que la dansa contemporània respon a moltes estètiques
diferents i va destinada a tot tipus de públic; la dansa contemporània és la creació que es fa ara i que
reflecteix la nostra societat actual", acaba. Per demostrar-ho, la programació d'aquest certamen és d'allò
més variada.

Pel que fa als espectacles de carrer -"fonamentals perquè acosten la dansa al públic", apunta Margarit-,
els obrirà la companyia de dansa aèria (ballen per les parets penjats d'arnesos) Deambulants, que
presenten el seu espectacle Del cel sobre les parets de l'antiga fàbrica Vapor Ventalló; seguits del grup
sevillà Producciones Imperdibles amb La bombonera, la companyia marsellesa Ex Nihilo, especialitzada
a integrar la dansa al paisatge urbà, i un taller de hip-hop, un estil que cada vegada guanya més
adeptes.

Pel que fa a les sales de petit i mitjà format, el Teatre Alegria acollirà les actuacions de Nats Nus amb
Loft, la Cia. Mariantònia Oliver, que presenta l'espectacle per a tots els públics, amb funcions especials
per a escolars, BOBOT a Gal·lifòrnia, Carmelo Salazar ofereix Europea no es una puta, Las Santas,
Bizarre, i el ballet acrobàtic i energètic d'Enclave Roberto Oliván presenta De farra. La sala Maria Plans
acollirà dues de les comapnyies madrilenyes més experimentals, El Bailadero, amb Disparate n0 5.5
misterios, i la madrilenya Olga Mesa, amb una coproducció amb el Théâtre de la Ville de París, Suite au
dernier mot: au fond tout est en surface. Tots aquests espectacles aniran seguits d'una tertúlia en què
públic i artistes podran compartir l'experiència. 

La Jazz Cava farà honor al seu nom i mostrarà les improvisacions de noms ja consolidats en el món de
la dansa com Andrés Corchero, Trio Local (Agustí Fernández, Xavier Liba Villavecchia i Joan Saura), el
músic Steve Noble, Constanza Brncic, Hisako Horikawa i Pep Ramis.
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Dansa i imatge
Un dels aspectes que Margarit ha cuidat especialment és el de la imatge, ja sigui a través de la
projecció de pel·lícules com Bodas de sangre -en homenatge al desaparegut Antonio Gades- o de
videodansa. En aquest àmbit, ja fa anys en voga, a la Casa Baumann es podran veure les projeccions
de curts i llargmetratges, entre els quals un documental dedicat a la coreògrafa espanyola establerta a
Londres La Ribot i un altre a l'espectacle Amelia de la companyia La La La Human Steps, així com
breus aproximacions a la mateixa Àngels Margarit, Damián Muñoz i Jordi Cortés.

En definitiva, nou dies -del 2 al 10 d'octubre- dedicats a la dansa en tots els seus vessants per
encuriosir els ciutadans cap a un art que, a casa nostra, dóna molts creadors però que alhora no troben
els canals a través dels quals exposar els seus treballs.

Els Deambulants ballen per les parets en el seu espectacle Del cel
Francesc Melcion
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