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Tots els amants de la dansa som conscients de la dificultat que suposa imposar-se sobre les altres
arts i arribar tot tipus de públic i no solament al món tancat dels que hi formem part. Aquest, de fet,
era el somni de Maurice Béjart , una dansa universal dirigida a qualsevol persona. És per això que
qualsevol impuls, per petit que sembli, se li ha de reconèixer el treball i la dedicació per enriquir
aquest fràgil i fugaç món que és la dansa.

El Festival Dansat és un d'aquests impulsos que mereixen admiració. Amb seu al teatre SAT! del
barri de Sant Andreu de Barcelona ha aconseguit tenir un repertori més que digne de companyies
de casa i de fora. Per aquesta edició, la companyia anglesa de dansa contemporània va
representar tres peces molt diferents: Undivided Loves , que posava en escena els temes
intemporals de Shakespeare (desig, duplicitat i amor no correspost); Bloom , que explora la idea
de les màscares i les diferents maneres amb què ens amaguem darrera d'aquestes façanes; i
Until. With/Out. Enough , que investiga sobre el concepte de l'espai tancat que existeix en les
nostres ments.

De les tres, la més sugerent va ser Until. With/Out.Enough , coreografiada pel reconegut coreògraf
israelià Itzik Galili . El discípul d' Ohad Naharin va ballar a la Batsheva Dance Company i
posteriorment va traslladar-se a Amsterdam, on continua treballant actualment. Amb música de
Górecki , Galili submergeix a l'espectador en una coreografia molt dinàmica, amb entrades i
sortides constants dels ballarins, que es movien seguint les notes del compositor polonès. Amb
tocs surrealistes i combinant narració i abstracció, Galili dóna testimoni d'una dansa molt europea,
concretament de l'estil de Jirí Kylián i l'escola holandesa, caracteritzada per l'eclecticisme d'estils
que absorbeix.

La Sessió 6.4.2 també va estar dominada per la varietat. Amb una primera peça que barrejava circ
i dansa contemporània, Cia. Sugar va presentar Canards , un treball dinvestigació corporal inspirat
en lunivers motor i comunicatiu dels animals. Els italians Pietro Selva i Andrea Sperotto van oferir
un espectacle dominat per latzar i la curiositat del cos, distret i amb tocs dhumor. All about , d
Increpación Danza , posava en escena dos ballarines de flamenc que tractaven el pas del temps i
els canvis de cicle. Laura Vilar i Miquel Barcelona , ballarins i coreògrafs catalans, van presentar
La vida era , on dos éssers renuncien als judicis, al gènere, al poder i a la forma per entregar-se a
lexperiència del moment. Per últim, Manuel Rodríguez , coreògraf, artista visual i ballarí de La
Veronal , va representar Rewind , extracte de la seva peça Screensaver i una de les peces més
sorprenents.

A Rewind Manuel Rodríguez ens mostra un flashback , un fenomen psicològic en el qual l'individu
torna a experimentar sobtadament una vivència i és incapaç de reconèixer que és només un
record. Va ser una demostració de control corporal i domini de lespai escènic, tant
coreogràficament com dramatúrgicament. La peça de Rodríguez és una progressió que va in
crescendo amb tots els recursos escènics possibles: el moviment, la il·luminació i la música. El
minimalisme estètic i conceptual que domina la peça demostren que el lema de Mies van der Rohe
Less is more és, a vegades, més potent que qualsevol afegit innecessari.

El pròxims 27 i 28 de maig es podrà veure dins la programació de lEspai Dansat la companyia
CobosMika , amb seu a Palamós, presentant My // One to Another , un duet de Peter Mika i Diego



Sinniger .


