
Laia Santanach (1986) recollia
l’any passat a la Fira Mediterrà-
nia el premi Delfí Colomé, que té
l’objectiu de promoure la creació
i incentivar la producció de no-
ves propostes de dansa d’arrel
tradicional. Ho feia amb l’espec-
tacle Àer, una peça de dansa
contemporània i música electrò-
nica que replanteja la dansa del
contrapàs, ballat originalment
únicament per homes i que es va
estrenar en el festival Ésdansa de
les Preses.  Avui el porta a la Me-
diterrània, a l’Anònima, compar-
tint escenari amb els ballarins
Anna Hierro i Mario G. Sáez  i el
músic Carlos Martorell. Santa-
nach, que ahir participava en
unes jornades centrades
en la perspectiva de
gènere als escena-
ris, lidera des del
2016 la seva com-
panyia.

Àer?
Sí, vol dir aire en català antic.
Com hi arriba?
A partir de la convocatòria del

premi Delfí Colomé i arran d’una
conversa amb el meu pare que
em va parlar del contrapàs, dan-
sa que jo desconeixia i que seria
la predecessora de la sardana.
Quan vaig saber que tenia un ori-
gen religiós, que es va anar trans-
formant en una dansa popular i
festiva i que inicialment només
la ballaven homes, ara ja també
la dansen dones, em va cridar
l’atenció. 
Per aquests dos motius?
Van ser l’espurna. Em venia de

gust parlar de tradició perquè
m’agrada indagar en temes que
desconec. Vaig documentar-me
amb persones que n’havien in-
vestigat els orígens, com Carles
Mas, Àngel Marginedas i Pilar
López Arco, i encara em va agra-
dar més. El contrapàs és una
dansa molt diferent depenent

del lloc on es balla i per a mol-
ta gent continua sent

desconeguda.
Què proposa?

Un espectacle
de dansa contem-
porània i música
electrònica que

revisita aquesta
dansa tradicional

des de la meva mira-
da, que és subjectiva i la

dota de la perspectiva de gè-
nere. 
És important que les crea-

dors portin el debat de gène-
re als espectacles?

Sí, crec que la creació ha de
parlar del present, de l’ac-

tualitat. I en el meu cas amb
la dansa del contrapàs era
important plasmar la pro-
blemàtica de gènere des
d’una visió contemporà-
nia. Alguns experts et di-
rien que no era una pro-
blemàtica sinó  la realitat
del moment.

Havia treballat
abans amb la tradició?

No, mai,  però crec
que hi tornaré.

No és un camí fàcil.
No, de vegades hi ha

un rebuig a les arts en
general. Digues-li arrel
tradicional o  noves dra-
matúrgies. Hi ha un fre.
Però parlar de tradició i
dels nostres orígens per
a mi és important.

S.PAZ MANRESA
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Laia Santanach
«Faig una mirada
amb perspectiva de
gènere al contrapàs»

LAIA
SANTANACH

«Àer»
L’Anònima, avui, 

a les 21 h
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Dansa i música es van fusionar a l’escenari del teatre Kursaal de Manresa anit en la inauguració de la fira

Els ballarins van omplir l’escenari de moviment L’espectacle va trencar barreres artístiques

Fins a quatre vegades, la darrera
ja amb els llums oberts i per acla-
mació popular, van sortir a saludar
els ballarins i els músics al final de
l’espectacle inaugural de la fira, que
ahir a la nit va exhaurir les 800 en-
trades disponibles al teatre Kursaal
de la capital bagenca. Animal de sè-
quia va entusiasmar en l’arrancada
d’un certamen que, si manté l’ac-
ceptació entre el públic que va ex-
hibir l’obertura, apunta molt alt.

Sol Picó només va aparèixer a
l’escenari uns pocs minuts dels se-
tanta que va durar el muntatge, pe-
rò la seva empremta ha guiat la pro-
ducció des de l’estrena del mes de
març passt a Alacant. Amb la ines-
timable companyia d’una banda
creada amb músics de procedèn-

cies diverses, en el marc del País Va-
lencià, i dirigida per Jesús Salvador
Chapí –per això, el conjunt pren el
nom de Sol Picó i la Banda Chapi-
có–, el resultat final ideat per la co-
reògrafa d’Alcoi és un recorregut de
dues direccions entre la tradició i la
contemporaneïtat de la cultura po-
pular valenciana.

Les festes populars i la ruta del
Bakalao en un producte escènic
que va transitar a un ritme a estones
frenètic per diversos paisatges estè-
tics i sonors de la regió llevantina.
Explicava Sol Picó en conversa amb
aquest diari, en l’edició d’ahir, que
es va haver de reciclar per saber què
s’estava coent a la seva terra natal
quan va sortir la possibilitat de
muntar Animal de sèquia. I la relec-
tura de la tradició que ha dut a ter-
me fa especial esment en la tensió
constructiva entre les formes de la
cultura popular i la semàntica de la
modernitat.

Segurament, a més d’un li va sor-
prendre veure els instruments de
vent compartint protagonisme
amb la percussió quan la quarante-
na d’intèrprets –vuit ballarins i una

trentena de músics– van omplir el
Kursaal amb una de les tonades
més famoses dels anys 90: «Exta sí,
exta no». Desacomplexadament,
l’espectacle proposava al públic
viatjar endavant i enrere: sense la
voluntat de confrontar l’ahir i l’avui
d’una cultura, seria impossible re-
lligar en una mateixa peça l’engan-
xifosa cançó de Chimo Bayo amb
els versos d’Assumiràs la veu d'un
poble, de Vicent Andrés Estellés.

Una paret transparent conver-
tida en una làmina d’aigua, amb
dos ramals de sèquia a banda i
banda, van transportar a Manre-
sa l’escenografia de la vida quo-
tidiana i els costums d’un temps
i un país. Un espai mític de la me-
mòria col·lectiva d’una terra on
el present s’escriu sense oblidar
el passat. Allò ancestral va con-
viure anit amb allò rabiosament
contemporani i va seduir la pla-
tea amb un espectacle al qual va
posar veu Carles Dènia per fer
arribar nítid i potent el cant po-
pular valencià. Poques vegades
haurà viscut el Kursaal una inau-
guració tan aplaudida.

TONI MATA I RIU MANRESA

El Kursaal viu una obertura
de música i dansa apoteòsica
La peça de Sol Picó i la Banda Chapicó va entusiasmar en un teatre ple

Sònia Parra Garcia


