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Aquest matí s'ha presentat al Palau de la Virreina el festival Capacitats una proposta innovadora
que neix amb la voluntat d'apropar el públic als nombrosos artistes amb altres capacitats que
presenten espectacles d'altíssima qualitat i rigor. El cicle o festival inclou, a més dels espectacles,
tallers, pellícules, conferències i altres activitats, adreçades a professionals, educadors, persones
amb discapacitat i sense. El Capacitats durarà 3 setmanes i està organitzat conjuntament per
Mercat de les Flors i el Graner, el saT! Teatre Espai Dansat, la companyia Thomas Noone Dance,
l'Associació Kiakahart amb Jordi Cortés, Apropa Cultura, La Caldera, el British Council, el collectiu
Liant La Troca, l'Institut del Teatre i IT Dansa, NU's, el MACBA i el Consorci de Biblioteques de
Barcelona. Una part del programa tindrà lloc durant la Setmana Apropa.

Els participants al Festival presents, han anat presentant les activitats per ordre cronològic. Les
d'aquest cap de setmana, la representació de Artificial Things, de la prestigiosa companyia
britànica Stopgag Dance, Just a Dance 2, de Thomas Noone Dance i altres, les tractarem apart
per donar-les més visibilitat.

Comencem pels espectacles i anem directament al 31 d'octubre, quan Jordi Cortés i Kiakahart
ofereixen Fuck-in-Progress, una variació del que vam poder veure al Grec 2015. Kiakahart vol dir
Sigues fort! i és el nom de l'Associació per a les Arts en Moviment que dirigeix Jordi Cortés, un
coreògraf compromès amb la dansa integrada des de fa anys. A partir d'un treball continuat amb
ells, Cortes ha trobat la manera que gent amb diverses capacitats, diversos cossos i diverses
diferències, enfrontin tots la mateixa realitat.

En aquest espectacle Cortés s'ha centrat en el cos, amb el que tenim que conviure, i la relació que
manté amb altres cossos a través de l'erotisme, la sensualitat, la tendresa o altres sentiments.
L'interpreten 8 performers de diferents capacitats (ell mateix n'és un), cada un dels quals amb una
relació peculiar amb el seu cos, perquè cadascú té la seva pròpia particularitat. L'espectacle és el
resultat del desig de Cortés de donar veu als artistes "perquè puguin expressar-se a través
d'experiències, de la necessitat de conèixer un altre cos, de que et coneguin a tu, el desig d'estar
amb algú, la por...", explica. A partir d'aquí, es creen jocs entre ells per tal de trencar codis de
moviment ja establerts i trobar una nova forma d'expressar-se i relacionar-se amb els seus cossos.
Així, el públic es converteix en còmplice i testimoni de les seves confessions a través de la dansa.

Macba, 19 h. De franc.

THOMAS NOONE DANCE: Just a dancer 2 31 d'octubre, Hall del Mercat de les Flors.

Aquesta peça mostrarà el final del workshop realitzat per Thomas Noone i la seva companyia amb
quatre intèrprets amb diversitat funcional durant una setmana.

ALESSANDRO SCIARRONI Aurora Del 6 al 8 de novembre, Sala MAC del mercat de les Flors.

"L'Alessandro fa peces per a vidents i invidents, Té una manera d'entendre el moviment que
interessa molt", explica Cesc Casadesús, del Mercat de les Flors, en l'absència del director. Aurora
és una peça sobre el pas del temps que neix d'una reflexió sobre la disciplina esportiva en general,
i en particular sobre el joc del Goalball, esport per a cecs i deficients visuals.



2. ELS TALLERS Tots tenen una durada de 4 hores.

TALLER AMB STOPGAP DANCE COMPANY. 26 d'octubre. Sala MAC del Mercat. 10

Tres membres de la companyia, David Toole, Lucy Bennett i Laura Jones proposen aquest taller
que pretén oferir una finestra a un món parallel on la independència humana, la força i la
vulnerabilitat juguen amb el realisme poètic.

TALLER AMB JORDI CORTÉS Ballem? A la Caldera, els 26 d'octubre i 2 de novembre. 10 .

Taller de dansa que desenvolupa la capacitat sensorial i corporal, generant un millor i més extens
coneixement del moviment i del propi cos.

TALLER AMB SAID GHARBI I DELPHINE DEMONT 27 d'octubre, Sala Mac. 10 .

Després d'un escalfament físic, els coreògrafs convidaran els assistents a tancar els ulls i
experimentar el moviment sense veure-hi.

TALLER AMB ANA STEGNAR. Dissabte 31, al Graner. 5 . i TALLER AMB ROBERTO MAGRO,
tots dos dins de APROPA CULTURA 31 d'octubre, Sala Pina Bausch (Mercat). 10 .

Tallers de dansa organitzada per Apropa Cultura en collaboració amb el Mercat. Estan adreçats a
professionals (educadors socials, terapeutes, integradors, coordinadors tècnics, monitors i
cuidadors sense coneixements específics en dansa.

TALLER AMB ALESSANDRO SCIARRONI 7 novembre, Sala Pina Bausch (Mercat). 10 .

La investigació se centrarà en la presència de l'artista en l'espai durant les hores en què la llum (ja
sigui natural o artificial) dissenya i / o denega la vista. S'oferirà reflexions sobre l'estructura física i
mental del cos i la seva relació amb la memòria.

3. LABORATORIS

Mostra IT Dansa + Collectiu Liant La Troca. Portes Obertes, dia 31 d'octubre, 21 h.

Liant la Troca és un collectiu de dansa integrada constituït a partir dels tallers dirigits per Jordi
Cortés. IT Dansa és el projecte pedagògic de l'Institut del Teatre relacionat amb la dansa, que
dirigeix Catherine Allard. "Feia temps que amb en Jordi volíem fer alguna cosa junts. Jo sempre
tinc la mirada posada en la idea educativa i crec que és molt important obrir noves portes als
ballarins de l'IT. La dansa ha d'arribar arreu sense límits, no només fent línies maques a escena
amb cossos joves. Estic impacient per liar la troca!", ha dir Allard. El que es veurà el dissabte 's el
resultat de cinc dies de treball de les dues companyies.

4. DANSA A LA PANTALLA

Núria Font ha estat l'encarregada de seleccionar un seguit de curts i migmetratges de dansa
internacional, interpretats per persones amb diferents (dis)capacitats. Ballarins amb discapacitats
funcionals i gent de diverses edats sense una preparació específica ballen davant la càmera. Junts
o per separat ens mostren que els cossos es mouen, es comuniquen i s'adapten amb el propòsit
de comunicar idees i emocions. "Veurem vídeos de gent del carrer no integrats, una pellícula de
Jordi Cortés tremendament inquietant... Hi ha cossos que potser no tenen capacitat per ballar però
si per comunicar. Aquest és el concepte i, per tant, tots som capaços de ballar", ha dit. Casadesús
afegeix que "Totes les obres són seleccionades són de creació, no pas treballs de laboratori sobre
processos." Cada sessió tindrà un presentador diferent. Les sessions es faran els dies 25 i 31
d'octubre i 7 de novembre.

Abans de tancar la trobada, Cesc Casadesús ha explicat que el festival Capacitats no neix amb
vocació de continuïtat: "No sabem si hi tornarem o no. De moment, crec que la continuïtat està
garantida amb el que t'emportes a casa. Durant tot l'any se seguirà treballant per la dansa amb
altres capacitats, estan tots molt illusionats i motivats. Estem a punt de rebre diners d'Europa
Creativa que ens permetran fer coses!"

Jordi Cortés afegeix que "cal continuïtat, visibilitat i repercussió. Ja estan sorgint associacions de
l'experiència que tenim a Barcelona. A Liant la Troca, a més de tallers fem un treball productiu,
s'han estrenat peces senceres." Cristina, de La caldera, afegeix que "Amb en Jordi Cortés hem



anat fent petites accions al carrer i la reacció de la gent ha estat extraordinària. Als cinc segons
han quedat imbuïts per la bellesa oblidant qui eren els actors. Cal que es trenquin esquemes i
pensin que veuran un espectacle molt maco, sense tabús!"


