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Tensdansa dedica aquesta nit a les improvisacions 

• Brncic, Corchero, Horikawa i Ramis, protagonistes del festival de Terrassa

ROGER PASCUAL

Imbuïts per l'esperit de les jam sessions, jazz i dansa es donaran la mà aquesta nit a la Jazz Cava de
Terrassa. Sota el títol d'Improvisacions, Andrés Corchero, Constanza Brncic, Hisako Horikawa i Pep
Ramis deixaran anar la imaginació al ritme teixit per Steve Noble i el Trio Local, integrat per Agustí
Fernández, Xavier Villavecchia i Joan Saura. Aquest és un dels plats forts de Tensdansa, un festival que
aquesta tarda ofereix una sessió doble al teatre Alegria amb els espectacles Europea no es una puta i
Bizarre, del coreògraf Carmelo Salazar.

Després de l'exitosa arrencada de l'any passat, la mostra ha afrontat aquesta segona edició amb la
voluntat de consolidar-se. Tensdansa, que es va obrir dissabte passat i durarà fins a diumenge que ve,
ha convertit Terrassa, més que mai, en l'epicentre de la dansa a Catalunya. "Volem demostrar que la
dansa contemporània, com el cine i la literatura contemporànies, és molt heterogènia", afirma
Àngels Margarit, ànima del certamen.

La programació ha prestat especial atenció als espectacles de carrer com Del cel, el muntatge inaugural
de dansa aèria en què els membres de Deambulants pujaven literalment per les parets de l'antiga
fàbrica Vapor Ventalló. Amb l'objectiu d'acostar aquesta art escènica al públic, els organitzadors han
donat prioritat al component didàctic, de manera que, a més de les tertúlies que s'organitzen amb els
artistes després de cada funció, diumenge es farà un taller sobre hip-hop.

A més, també s'ha abordat la relació que hi ha entre la dansa i el món audiovisual amb la projecció de
Bodas de sangre, així com de documentals i de diferents mostres de videodansa.
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