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A Barcelona neix un nou festival: l'Eixam Ple de
Dansa

Títol: Europa Espanya Català

El nou Eixample Teatre, ubicat al carrer d'Aragó 140, que es va inaugurar tot just a finals d'any,
comença a créixer de valent. Els seus impulsors, les companyies Teatritus i La Paparra, han
decidit obrir les portes a la dansa d'una manera militant: amb un festival anual pensat per a les
companyies més joves: "L'Eixam Ple de Dansa neix de la necessitat de donar un espai a les
companyies emergents des d'on puguin ensenyar el seu treball i, així, crear públic. La dansa sovint
sembla el germà més petit de les arts escèniques, el que té menys oportunitats i espais per
mostrar-se, ha dit Txema Segura, codirector artístic del teatre. Aquest primer any, però,
pràcticament totes les companyies que s'han presentat a la convocatòria venen de l'àmbit de la
dansa contemporània, encara que en tots els seus colors. L'Eixample Ple de Dansa tindrà lloc del
4 al 8 de maig.

El festival té tres vessants: la primera és un taller laboratori impartit pel coreògraf italià Kristikan
Cellini, d'on sortirà un espectacle que s'estrenarà a la Gala de cloenda. "Durant els cinc matins del
festival, prepararem una coreografia amb música Rossini i Beethoven. Serà un espectacle molt
potent, molt físic, molt bonic visualment. Té mèrit, perquè un muntatge com aquest requereix dos
mesos d'assaig i nosaltres el farem en cinc dies", explica Cellini. Hi participen 12 ballarins i un
actor, que és Txema Segura: "M'hi he apuntat!", ha confessat.

La segona vessant són les propostes ja acabades que les companyies participants aniran
presentant la resta dels dies (del 4 al 7), per tal de donar-se a conèixer.

La tercera vessant és la pròpia Gala de Cloenda, que se celebrarà el diumenge dia 8, a les 19.30
h. A la primera part hi haurà una desfilada de coreografies curtes de diversos estils. I a la segona,
l'estrena de l'espectacle resultant del 1er Festival Eixam Ple de Dansa.

Txema Segura i Víctor Rodrigo, els dos directors artístics del teatre, estan molt illusionats per
l'imminent arribada del festival: "Ens agradaria que fos ample i que acollís tots els estils. És molt
important per a la dansa i també per a tot Europa." I és que, en paraules de Cellini, en tot Itàlia
actualment només hi ha tres grans companyies de dansa.

Víctor Rodrigo s'ocupa de la programació coreogràfica del teatre. I ell mateix hi presenta una
coreografia deliciosa i emocionant que ens ha mostrat, interpretada per Carlos Bonilla i Alexis
Sulbaran amb la música d'Els amants, de Jacques Brel: "Volem que en aquest escenari hi pugin
tots els estils, des del flamenc al la clàssica, passant pel Bollywood. En promoure el Festival, hem
detectat que hi ha molta necessitat de iniciatives com aquesta, on puguin mostrar-'se els
emergents. Li hem posat Eixam, perquè és un lloc on viuen i treballen les abelles. Nosaltres volem
que les companyies treballin aquí i ho considerin al seva casa", ha dit. Rodrigo presentarà una
altra peça seva Trasllats, que compta amb la direcció escènica de Marc Chornet.

EL PROGRAMA

Algunes de les companyies assistents han explicar les seves propostes, que van des del solo al
jazz, passant pel claqué, boogie-boogie... Els primers seran la companyia de Lluís Coloma, que hi
presenta Boogie Woogie Tap, una fusió de claqué i boogie-boogie que veurem el dia 4 (20.30 h).



El dia 5 (20.30 h) és el torn de Les Magnolies, Cia. d Dansa, que porten la seva creació Magnolias,
també basada en el claqué. El mateix dia hi haurà segona sessió amb Williams Castro Cia. de
Dansa, que ens sorprendrà amb una revisió de la Carmen de Bizet/Merimée, en dansa
contemporània.

Arribem al divendres (20.30 h) amb el Kerne Dance Theatre i reLIVE, una creació pròpia que
"utilitza les pomes per parlar de la vida", ha exposat Junyi Sun, director de l'espectacle.

Dissabte serà el dia de l'estrena de Trasllats, la peça de Víctor Rodrigo que, a més de Marc
Chornet, compta amb la Companyia Luthier Dansa Jazz, per fer moure els ballarins.

LA GALA

No ens han explicat res més del gran espectacle que s'estrenarà, però si que estan molt illusionats
perquè tingui continuïtat i que tenen la intenció de fer-ne un cada any, amb un director coreogràfic
de registre diferent però igualment reconegut a nivell internacional com és el cas de Cellini. També
tenen a la cartera donar continuïtat a aquesta iniciativa de Laboratori de creació, i seguir-ne fent
durant la temporada. Però parlem una mica de les peces curtes de la primera part.

Carlos Bonilla presenta Play, amb Catherine Stuyt i ell mateix, "És una peça islandesa, molt física,
que ens remet a la Consagració de la Primavera", diu. Irene Botalla interpretarà la seva creació
Saeta, mentre que Anna Llompart estrenarà Leap: "És un solo que parteix d'un experiment meu
personal que consisteix en deconstruïr la dansa-teatre per crear la percussió corporal", ha explicat.
Seguirà la d'Els amants de Rodrigo, que ja hem explicat i la primera part acabarà amb Soledad en
coma, un treball creat i interpretat per Mariana Ortiz.

Cada dia, abans de començar la sessió, la direcció del teatre explicarà al públic en què consisteix
l'espectacle i els seus objectius com a teatre. I en acabat, hi haurà un colloqui entre el públic i els
ballarins i coreògrafs.

EL FUTUR DEL TEATRE

L'Eixample Teatre està encara en aquella fase de donar-se a conèixer i anar acostumant el barri i
també a la ciutat al seu projecte: "De moment hem aconseguit que la gent oblidi l'antic nom del
teatre (Guash Teatre) i ja l'anomeni Eixample Teatre. Els més fidels ja saben que aquí hi troben
tots els registres, a més del teatre familiar. Que aquest no és ni un teatre comercial ni una sala
alternativa, que la nostra vocació és obrir-lo a tothom. És el primer any, tenim tanta voluntat com
inexperiència, hem treballat molt i moltes companyies han vingut a taquilla. Però anem avançant,"
asseguren. Ara estan molt contents de poder anunciar que, així que acabi el festival, tindran
l'Àngels Bassas amb Ciara, "una meravellosa obra on l'Àngels està immensa!"

També ens han parlat de Grinder, el musical, una proposta molt esbojarrada de la companyia
Retorcía Teatre; que narra les peripècies de 5 usuaris d'una App de contactes gai, tot sota la
batuta de Miss Grinder, una visió del s .XXI de les relacions humanes (homosexuals, en aquest
cas), molt fresca, urbana i gamberra. Aquesta s'estrenarà cap al juny.


