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Si els pròxims quatre dies veieu 
rajos de colors projectant-se des 
de Sant Andreu, no us espanteu; 
vénen del teatre on se celebra 
l’onzena edició del seu festival 
de dansa, el Dansat! En menys 
d’una setmana, s’hi 
concentraran sis companyies de 
les més personals i potents del 
panorama català, cadascuna 
amb un to que la identi ca  el 
blanc abstracte de CobosMika, 
el cru despullat de La Veronal, el 
marró terrós de oberto livan, 
el vermell amenc d’ ncrepación 
Danza, el blau metàl·lic de 
Thomas Noone Dance i 
nalment, per tancar el festival, 

el negre de Kulbik.
El primer dia, A place to 

 és una peça de 
conjunt articulada amb detall per 

oberto liv n on assenyala 
relacions entre les persones i 
els espais, entre l’aquí i l’ahir, 
entre el cel i la terra. Els dos dies 
següents es presenten quatre 
peces curtes de les companyies 
Cobosmika amb el duet entre 
eter Mika i Diego Sinniger, One 

to another; Zelenstova, una obra 

sobre l’absurd de La Veronal; el 
solo de Thomas Noone As if I, i la 
companyia Increpación Danza 
fent un relat didàctic i emotiu de 
15 pals de flamenc. El darrer dia 
del festival es presenta Cube, la 
peça amb què es va donar a 
conèixer la companyia Kulbik. En 
parlem amb Kanga Valls, el seu 
coreògraf i director que 
fusiona hip-hop, street dance, 
mim i dansa contemporània i 
que està tan de moda. Però cal 
concretar El hip-hop no és una 
moda, és un moviment cultural 
que es basa en uns pilars, com 
qualsevol altre, en la música, la 
dansa, els esports i les arts 
plàstiques, i que té un col·lectiu 
de seguidors”.

Aviat a París
De seguidors, no els en falten. 
L’any passat van ser dues 
setmanes al Festival d’Avinyó, 
un dels més importants per a la 
dansa contemporània de tot el 
món i on cada dia es pot triar 
entre més de 2.500 diferents 
actuacions. Els Kulbik van 
omplir cada dia i en van sortir 

moltes actuacions per França, 
aviat anirem a París”. I mentre 
conquereixen els teatres de la 
capital de la cultura, Kulbik 
també es presenta en gales de 
televisió, congressos de mòbils 
o campanyes publicitàries. No 
és que fem dansa comercial  
aclareix Kanga sinó que els 

esdeveniments s’adapten a la 
nostra dansa. De Cube, per 
exemple, en vam fer un fragment 
per als laboratoris L’ réal. El 
moviment abstracte de la peça 
és capaç de posar-se en el marc 
que sigui sense perdre 
l’essència ni allò que ens fa 
especials”.

Però no us enlluerneu amb 
tanta coloraina, es tracta 
d’acostar-s’hi amb decisió i 
deixar-se impregnar del seu 
magnetisme. Per si de cas, les 
sessions postfunció ens 
esperen com a novetat 
d’enguany dins un festival 
imperdible.
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EL DETALL

A PLACE TO BURY...
Un camí de tornada cap a la nostra 
essència obra de Roberto Oliván. 

Només la recerca cap a l’interior més 
pur de l’ésser humà, de la connexió 
d’aquest amb l’univers generen la 

veritable felicitat. Dj. 9

SESSIÓ 6.4 
Sessió on es podran veure quatre 

peces curtes corresponents a quatre 
companyies d’estil molt diferents: 
Cobosmika Company, Increpación 
Danza, La Veronal i Thomas Noone 

Dance. Dv. 10 i ds. 11

CUBE
‘Cube’, peça de Kulbik Dance 

Company, transcorre dins un enorme 
cub imaginari que es transforma 

en funció de les emocions que tots 
coneixem o hem experimentat alguna 

vegada. Dg. 12
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e ti a  e co or
Poques vegades un festival ofereix una varietat tan gran 
en un temps tan reduït. És el Dansat! Per r ara au ert
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