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A
questa és una pel·lícu-
la sobre el mal que
podem fer als altres

sense adonar-nos-en.
Exemples: una dona provo-
ca involuntàriament el suïci-
di d’un noiet; o un home
perd la seva família per no
ser allà quan el necessita-
ven; o un pare ja gran que
mai es va guanyar l’amor de
la seva filla. Aquest és un
relat de secrets i misteris, de
relacions enverinades per
coses que uns personatges
no saben dels altres i que si
les sabessin potser els feriri-
en. Otros días vendrán, el
segon llargmetratge d’Edu-
ard Cortés després de La
vida de nadie, està coprodu-
ït per Pedro Costa i és hereu
d’una tradició molt arrelada
al cinema d’aquí. Basat com
l’anterior en un fet real, vol
explorar el costat més fosc
de les relacions humanes a
partir d’una estructura de
misteri més o menys mor-
bós però també tendra i
sense estridències, parlant
de nàufrags i de supervi-
vents. Però quan tot això es
vol expressar amb imatges
les coses ja no són tan fàcils.
Otros días vendrán depèn
massa del guió, ple de trucs
i poc versemblant, i d’ab-
sència d’estil. Tot queda en
una narració mecànica però
entretinguda que acaba car-
regant quan es posa trans-
cendent.
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Que difícil
que és
viure

Terrassadansa
Mal Pelo, Búbulus, Cortés/Muñoz, Erre que Erre, Sol Picó i Senza
Tempo han coincidit a Tensdansa amb companyies internacionals

Bàrbara Raubert Nonell
TERRASSA

La tercera edició del Festival
de Dansa de Terrassa, Tens-
dansa, que ahir es va tancar
després de dos caps de set-
mana intensos, ha marcat
una inflexió en la trajectòria
d’aquesta ciutat i ha demos-
trat que la confiança feta a
Àngels Margarit per engegar
i conduir aquest festival s’ha
vist recompensada: Tens-
dansa és ineludible en l’agen-
da de qualsevol amant de les
arts escèniques. Amb més
suport institucional, a part
de ser una bona mostra de
les companyies catalanes en
actiu (Mal Pelo, Búbulus,
Cortés/Muñoz, Erre que
Erre, Sol Picó, Senza
Tempo...), aquesta edició
també s’ha obert a coreò-
grafs estrangers reconeguts
per la seva implicació expe-
rimental sense deixar de
banda el públic.

A la Sala Maria Plans es
van presentar els solos del
francès Vincent Dunoyer i la
portuguesa Vera Mantero,
dos personatges que porten
la fisicitat per camins molt
diferents, si bé amb un com-
ponent conceptual comú:
molt pensat i amb idees con-
cretes. Dunoyer fa una mi-
rada sobre el seu passat com
a ballarí per crear, de cara al
futur i amb l’ajut de joves co-
reògrafs, una obra nova en
què l’autoria queda difosa i
l’intèrpret del solo amaga
una trentena de companys
en la capsa màgica del vide-
oprojector. Mantero, el cap
de setmana següent, també
va fer un recorregut per la
seva trajectòria en triar tres
solos del seu repertori, tots
ells captivadors per la pre-

sència tan forta alhora que
delicada d’aquesta creadora
ideològicament comprome-
sa per una sensibilitat atroç.

I en una escala de produc-
ció més gran, el suís Thomas

Hauert va portar la seva
companyia Zoo per presen-
tar Modify al Teatre Alegria,
un espectacle dinàmic en
què els moviments i les infi-
nites combinacions espaci-

als dels ballarins caminen
pel fil de l’impossible amb
tanta naturalitat com el des-
ordre de l’habitació que ens
col·loca de fons: ordre i des-
ordre, bellesa i lletjor, jugar i

parar... dues cares de la ma-
teixa moneda de la creació.

Però, a banda d’uns es-
pectacles realment interes-
sants, la major qualitat del
Tensdansa és que es tracta
d’un festival que no es limita
a unes presentacions de
peces enllaunades en un te-
atre, sinó que ofereix també
projeccions de videodansa
(un art en si mateix que veu
la dansa a través de la mira-
da contemporània i el ven-
tall de possibilitats estèti-
ques que ofereix el vídeo),
una sessió d’improvisacions
al Jazz Cava amb alguns dels
intèrprets de les obres pro-
gramades, tallers als insti-
tuts, dansa al carrer (tant a
la plaça Vella com al Raval de
Montserrat i al parc de
Vallparadís) i xerrades amb
els creadors. Tot un luxe per
a la ciutat.

La dansa aèria de la companyia Retouramont va fer les delícies dels ciutadans ■ CHRISTIAN FUNICELLI

La companyia Senza Tempo va presentar ‘El bosque de Marcela’ ■ CHRISTIAN FUNICELLI


