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IT Dansa balla la premiada obra 
inspirada en la presó “Wad-Ras”
>  La companyia actua avui amb un programa de quatre grans coreografies 

M. B.  

La jove companyia IT Dansa de 
l’Institut de Teatre de Barcelona, 
d’estil contemporani, visita avui 
dissabte el Centre Cultural Terras-
sa amb un programa de quatre 
grans coreografies. Una de les que 
ballarà és la premiada “Wad-Ras”, 
de Montse Sánchez i Ramón Bae-
za, surgida de les vivències i sensa-
cions d’aquest centre penitenciari 
per a dones que hi ha a Barcelona. 

IT Dansa, nascuda com un pro-
jecte pedagògic de l’Institut de Te-
atre de Barcelona l’any 1998, està 
integrada per alumnes graduats en 
la seva especialitat. El dia d’avui és 
una de les poques iniciatives que 
ha reeixit amb molt bona nota. Al 
llarg dels seus vint anys ha estrenat 
més de 30 coreografies i ha fet més 
de 300 actuacions, participant en 
festivals de prestigi d’aquí i a fora. 
Per a Terrassa, IT Dansa ha prepa-
rat un programa de quatre obres 
que formen part del seu repertori i 
que han tingut molt bona acollida, 
entre altres aspectes perquè parlen 
de temes d’actualitat. IT Dansa ens 
portarà fins a l’interior de la presó 
de dones de “Wad-Ras” per comu-
nicar-nos com és viu i se sent. 

La companyia explica que es 
tracta d’una obra que parla de frus-
tració, de manca de llibertat, de la 
repressió, la por i la solitud. Senti-
ments, per altra banda, que són ex-
trapolables a qualsevol realitat. “La 
presó és l’individu, el cos, la pare-
lla... “Wad-Ras” és un gemec, una 
increpació a la por, la injustícia i la 
desesperança”. IT Dansa trasllada-
rà aquest microcosmos social a tra-
vés d’un ball on els sons dels fla-
mencs estan molt presents. 

El programa també donarà veu a 
les dones a través de “In Memori-

La companyia IT Dansa és una companyia de referència en contemporani. JOSEP AZNAR 

am”, de Sidi Larbi Cherkaoui. 
“Aquesta és una coreografia -es 
destaca- que juga amb les carícies 
i els cops, i mostra la polaritat en-
tre la tendresa (atracció) i l’agres-
sió (repulsió) ver el sexe femení”. 
En aquesta peça, ballarins i balla-
rines exploren la relació entre me-
mòria i realitat i estableixen relaci-
ons entre els records del passant i 
el present per veure com l’ahir aca-
bar condicionant l’avui. IT Dansa 
ha creat així mateix una coreogra-
fia sobre la joventut. És “The prom, 
de Lorena Nogal. Es tracta d’una 
peça, de caràcter molt teatral, que 

reflecteix alhora la nostàlgia i les in-
certes de la gent jove amb pinzella-
des d’humor, enyorança i fragilitat. 
El punt de partida és la festa de gra-
duació d’uns estudiants a través de 
la mirada evocadora que fa el con-
serge de l’institut. 

CAOS SOCIAL 
El programa es completa amb 
“Whim”, d’Alexander Ekman, una 
obra qualificada de sorprenent i vi-
tal que mostra el caos de la socie-
tat moderna amb grans dosis d’ale-
gria i moments entranyables. En 
aquesta obra, Ekman convida a 

compartir un viatge per les emoci-
ons humanes mitjançant una sèrie 
de situacions extretes de la vida 
quotidiana. Aquesta peça, així com 
“The prom” i “In Memoriam” s’han 
estrenat al Festival Grec de Barce-
lona. “The prom” és la més recent. 
Es va presentar a l’edició de 2018. 

IT Dansa és una companyia 
oberta a aprendre i reaprendre i ha 
comptat des dels seus inicis amb 
coreografs de gran renom com Jirí 
Kylián, Ohad Naharin, Nacho Du-
ato, Ramon Oller, Jacopo Godoni, 
Rafael Bonachela i el mateix Ekman 
acabat de citar. 

b r e u s

Nani Matas, únic 
candidat a cap de 
colla de Minyons 
Ha sigut cap de colla de Mi-
nyons de Terrassa tres vega-
des (els anys 2001-2002, 
2011-2012 i 2017) i segura-
ment ho tornarà a ser 
aquest 2020. La colla caste-
llera Minyons de Terrassa 
reprèn demà (a les 5.30 de 
la tarda, al seu local) l’as-
semblea general ordinària 
en què, el passat 25 de ge-
ner, va quedar pendent la 
constitució d’una junta tèc-
nica. “Ha costat però final-
ment hi ha una candidatu-
ra ferma amb noms de molt 
pes dintre de la colla, en-
capçalada per un veterà: 
Nani Matas, qui ha sigut ca-
paç d’aglutinar gent amb 
molta experiència a la colla 
i al món dels castells per 
portar cadascuna de les àre-
es que componen la tècni-
ca”, assenyalen fonts de Mi-
nyons. 

Nani Matas  i el seu equip 
presentaran els objectius 
tècnics que tenen pensats 
per al  2020 i que seran vo-
tats  per la massa social de 
Minyons. Molt probable-
ment, la candidatura rebrà 
l’aprovació de la colla. 

 

Nova ruta a peu 
del “Camí dels 
Bons Homes” 
El Centre Excursionista de 
Terrassa farà demà l’etapa 
quarta del “Camí dels Bons 
Homes”,  el de fugida dels 
catars. Serà una ruta entre  
Bagà i Bellver de Cerdanya, 
utilitzada des de temps im-
memorials pels pastors que 
des del sud de Catalunya 
pujaven fins a la Cerdanya. 
Inscripcions: 687 558 875.

CARTELLERA

 

 

 

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14   

     Cinemacatalunya@terrassa.cat  

     www.terrassadigital.cat/cinema 

 

■ PARASITOS 

     16:30 / 19:15 / 21:50 h  

■ SOLO NOS QUEDA BAILAR 

     19:30 / 22:00 h 

CINEMA 

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. Parc 

Vallès, autopista C-18, sortida Sta. Marga-

rida. Tel. d’informació i reserves: 902 333 

231. Tel. venda d’entrades: 902 333 231. 

 

■ PARASITOS 

Digital: 16:45 19:30 22:15 23:45 

VOSE: 16:00 18:45 21:30 00:15 

■ CRIMEN A CONTRARRELOJ 

Digital: 00:55 

■ FANTASY ISLAND 

Digital: 15:50 18:10 20:15 22:30 00:50 

VOSE: 21:55 

■ 1917 

Digital: 18:30 21:00 23:30 

■ ADÚ 

Digital: 17:15 19:50 20:30 22:15 23:00 00:40 

■ AGUAS OSCURAS 

VOSE: 19:05 

■ AVES DE PRESA 

Digital: 15:10 17:30 19:45 22:00 00:25 

■ BAD BOY FOR LIFE 

Digital: 15:00 17:25 19:55 22:20 00:45 

■ EL PLAN 

Digital: 16:20 18:25 20:35 22:30 00:25 

■ FROZEN 2 

Digital: 16:15 

■ HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE 

Digital: 15:05 17:20 19:40 22:05 00:30 

■ JOJO RABBIT 

Digital: 21:30 00:20 

■ JOKER 

VOSE: 16:30 21:35 00:05 

■ JUMAJI: SIGUIENTE NIVEL 

Digital: 15:35 18:35 

■ LA LLAMADA DE LO SALVAJE 

Digital: 16:00 16:55 18:15 20:25 22:30 00:40 

VOSE: 19:00 

■ LAS AVENTURAS DEL DR. DOLITTLE 

Digital: 15:45 17:00 18:00 19:15 

■ MALASAÑA 32 

Digital: 19:20 21:35 00:10 

■ MANHATTAN SIN SALIDA 

Digital: 15:15 17:35 19:50 22:00 00:10 

■ MUJERCITAS 

Digital: 16:15 21:10 00:15 

■ QUEEN AND SLIM 

Digital: 19:00 21:40 00:20 

VOSE: 16:25 

■ SONIC: LA PELICULA 

Digital: 15:45 17:00 18:00 19:15 20:10 21:25 

■ UNDERWATER 

Digital: 22:45 00:45 

TEATRE 

■  CASAL DE SANT PERE. –XLVIè Premi Ciutat de Te-

rrassa de Teatre: “LL’INSPECTOR”, de Nikolai Gógol. Per 

Pierrot Teatre (Centelles). DDiumenge 23 de febrer, a 

les 6 de la tarda. Preu entrades: 12 € General, 10€ So-

cis, estudiants i jubilats. Descomptes per a grups. 

C/ Major de Sant Pere, 59 - 63. casaldesantpe-

re@gmail.com / www.casalstpere.com
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