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L’Ajuntament de Girona i
algunes escoles de dansa
han decidit apostar fort per
aquest llenguatge artístic,
sobretot per fer-lo visible
al públic i intentar de co-
mençar a fer-lo més prò-
xim, més atractiu als llecs
sobre la qüestió. És per ai-
xò, tal com assenyala el di-
rector del Teatre Munici-
pal de Girona, Jep Sán-
chez, que van decidir fer
una mena de cicle d’espec-
tacles de dansa, en què hi
van incloure fins i tot el de
divendres passat de la Ca-
mut Band, aprofitant la ce-
lebració dimarts que ve del
dia internacional de la
dansa. Per fer-ho, s’ha es-
tablert una mena d’aliança
entre institucions i esco-
les. Així, el Municipal gi-
roní ha arribat a un acord
amb el Teatre Principal
d’Olot, amb el qual ha pro-
gramat conjuntament ac-
tuacions de les coreògra-
fes i ballarines gironines,
amb companyia pròpia,
Esther Aumatell (Olot) i
Anna Ventura (La Bisbal),
que s’han establert a Fran-
ça i han actuat molt fora
del país, però molt poc a
casa nostra. El Teatre Prin-
cipal d’Olot ho va batejar
com Re-tournée. A més, el
Centre Cultural de la Mer-
cè i el mateix Teatre Prin-
cipal també van acordar
oferir conjuntament el ta-
ller de la companyia Man
Drake, creada a França pel
també olotí Tomeu Ver-
gés, titulat French chic-
ken. A Girona, Ventura
mostrarà dimarts Bicn le
chien, i Aumatell, dime-
cres posarà en escena

Murmures. A Olot serà a la
inversa. Pel que fa al taller
i la performance de
French chicken, a Girona
començarà demà, durarà
tres dies i la presentació es
farà diumenge, i a Olot co-
mençarà dilluns mateix i la

presentació pública es farà
l’1 de maig. En el cas de
Girona, la inscripció, que
és gratuïta, continua ober-
ta i el nombre de partici-
pants en la intervenció se-
rà superior a l’habitual
–passa de deu a quinze– a

causa de les dimensions de
l’espai on es farà, la plaça
de la Constitució.

A la tasca de l’Ajunta-
ment s’hi han afegit els
actes organitzats per
quatre escoles i col·lectius
gironins que treballen en

aquest àmbit: la Perla per
la Dansa de Celrà, promo-
guda per Natàlia Espinet,
responsable de l’Escola
Municipal de Dansa de
Celrà; el centre de recerca
artística El Paller, de
Castelló d’Empúries; la

societat gironina Educa-
dansa i l’escola de dansa
de Girona Cont-Class.

Les activitats es faran
des de dissabte fins di-
marts i inclouen una troba-
da, la setena, d’escoles i
centres de dansa de les co-
marques gironines a la pla-
ça dels Jurats de Girona;
una cercavila i la lectura
d’un manifest el mateix
dissabte i, el plat fort, l’es-
pectacle Dansem, diumen-
ge, al Teatre Municipal de
Girona, a càrrec de profes-
sionals de la dansa. La pri-
mera part de l’espectacle
estarà dedicat a la dansa
clàssica, neoclàssica i es-
panyola i hi actuaran Anna
Dávila i Daniel Cortada,
Anna Roure, David Rodrí-
guez, Maleïda Dansa i
Gemma Ruiz i Irene Cha-
varria. La segona part esta-
rà dedicada a la dansa con-
temporània i a les peces de
creació, i hi actuaran Im-
pas Dansa, Produint Per-
les, Isidre Rebenaque i El
Paller.

D’altra banda, l’Escola
Municipal de Dansa de
Celrà ha programat per
dimecres (22.00 h), a la
seva seu, un passi de
projeccions de vídeo dan-
sa.

L’objectiu d’aquests
centres i col·lectius que es
dediquen a la dansa és la
formació, la creació i la
promoció i la divulgació
de la dansa, creant una
dinàmica de col·laboració
entre entitats i mirant de
fer visible la creació en
dansa que es du a terme a
les comarques gironines i
els seus professionals.

Quan la dansa vol esdevenir important
L’Ajuntament de Girona i algunes escoles organitzen un cicle d’espectacles i activitats per fer visible aquesta disciplina

ACTIVITATS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA 2008

DIA HORA ACTIVITAT LLOC

24/04 21.00 Sobre negre (D2) Teatre Municipal 
(Girona)

24, 25 i 
26/04

10.00 a 

14.00

Taller de la Cia. Man 
Drake. French Chicken

Centre Cultural de  La 
Mercè (Girona)

26/04 17.00 7a Trobada d'Escoles i 
Centres de Dansa gironins

Plaça dels Jurats 
(Girona)

26/04 12.00 Cercavila a càrrec de 
Xirois

Rambla de la Llibertat 
(Girona)

27/04 12.00 Presentació pública de 
French Chicken

Plaça de la Constitució 
(Girona)

27/04 19.00 Dansem: actuació de 
professionals

Teatre Municipal 
(Girona)

29/04 21.00 Bicn le Chien (Laventura 
Cie.)

Teatre Municipal 
(Girona)

30/04 21.00 Murmures (Cie. Esther 
Aumatell)

Teatre Municipal 
(Girona)

14.00 Drake. French Chicken Mercè (Girona)

17.00 7a Trobada d'Escoles i
Centres de Dansa gironins

Plaça dels Jurats
(Girona)

12.00 Cercavila a càrrec de 
Xirois

Rambla de la Llibertat
(Girona)

12.2.2 000000 Presentació pública de 
French Chicken

Plaça de la Constitució
(Girona)

19.00 Dansem: actuació de 
professionals

Teatre Municipal
(Girona)

21.00 Bicn le Chien (Laventura n

Cie.)
Teatre Municipal
(Girona)

21.00 Murmures (Cie. Esther s

Aumatell)
Teatre Municipal
(Girona)

● L’Ajuntament de Girona, a través del
Teatre Municipal i del Centre Cultural de
la Mercè, així com el Teatre Principal
d’Olot i les escoles i col·lectius La Perla

Una de les ballarines d’Impas Dansa, en l’espectacle de cele-
bració de l’any passat. / LLUÍS SERRAT

● Joan Madera i Sandra Carré són
D2, una nova companyia de dansa
gironina que debutarà demà amb
l’estrena del seu primer espectacle,
Sobre negre, al Teatre Municipal i
amb l’entrada lliure.

Joan Madera va explicar ahir, en
la presentació dels espectacles i ac-
tes del cicle, que Sobre negre és un
espectacle multidisciplinari, en
què hi ha moviment, text i també es
recorre al llenguatge audiovisual.
Madera, després d’estar-se tres
anys al Galliner, va marxar a Bar-

DANI CHICANO / Girona per la Dansa (Celrà), El Paller (Castelló
d’Empúries), Educadansa i Cont-Class
(Girona), han organitzat un cicle d’espec-
tacles i activitats que han concentrat en re-
lació amb el dia internacional de la dansa

celona, a l’Institut del Teatre, on va
fer dansa, i va coincidir amb San-
dra Carré, que s’havia format a
l’escola de dansa de Celrà. Tots
dos són deutors també de Mal Pelo
i l’Animal a l’Esquena. La dificul-
tat de crear i la vàlua dels records i
la memòria són dos dels eixos
d’aquest espectacle, que està for-
mat per escenes independents, pe-
rò unides per un fil conductor que
el públic pot percebre, segons va
explicar Madera. El negre és el
punt de partida sobre el qual es co-

2008, que es celebrarà dimarts vinent.
L’objectiu és, sobretot, fer visible aquest
llenguatge artístic als ulls del públic i di-
fondre de manera més eficient els espec-
tacles de dansa. De totes les activitats des-

mença a crear, a recordar. Pel que
fa a la música, es tracta d’un «co-
llage musical», que barreja música
electrònica i clàssica, especial-
ment de Bach. En aquest especta-
cle D2 té la col·laboració de Carles
Salas, la dramatúrgia de Marta
Montiel, l’audiovisual és d’Alba
Mora, i de la música n’ha tingut
cura Rafael Plana. Els textos són
de diversos autors, entre els quals
Madera, i el disseny de la il·lumi-
nació és de la gironina Maria
Güell.

taca el debut de la companyia gironina
D2, formada per Joan Madera i Sandra
Carré, que estrenarà demà el seu primer
espectacle, Sobre negre, al Teatre Munici-
pal de Girona. L’entrada és gratuïta.

D2, l’estrena d’una nova companyia gironina


