
Vila-real està en dansa 

Estar en dansa és una dita valenciana per a referir-se a algú que sempre està actiu, que es mou 

i no para de fer coses. Vila-real està en dansa, no volem que el virus ni res ens paralitze i ho 

hem demostrat una vegada més la setmana passada, precisament, de la mà de la dansa 

contemporània. El festival Vila-real en Dansa ha celebrat una nova edició, i ja en van nou, de la 

mà de la ballarina, coreògrafa i actriu Pepa Cases, convertit per dret propi en un dels 

emblemes de la nostra marca de Ciutat de Festivals, Congressos i Esdeveniments.  

Amb Vila-real en Dansa, la nostra ciutat segueix revalidant el lideratge en l’àmbit cultural i, en 

particular, en la dansa contemporània. Orgullosos de crear pedrera amb una Escola Municipal 

de Dansa que és pionera i única en tota la Comunitat. De convertir-nos, durant un cap de 

setmana a l’any, en laboratori de noves formes d’expressió corporal, trobada, debat i, per 

suposat, també espectacle. 

Quan Vila-real en Dansa va començar a donar les primeres passes, l’any 2012, probablement 

eren pocs a la nostra ciutat els qui coneixien què és això de la dansa contemporània. Hui, nou 

edicions després, el festival és una cita obligada en el calendari cultural de la Comunitat i un 

espill on s’han mirat certàmens de dansa sorgits arreu del territori. 

Enguany, a pesar del virus, no podíem deixar de celebrar un dels festivals dels quals més 

orgullosos ens sentim. Amb tots els protocols de seguretat, aforaments controlats, nous espais 

a l’aire lliure... demostrem, una vegada més, que la cultura és segura. I també necessària.  

Una societat no es pot permetre prescindir de la cultura. Pel seu pes específic en el Producte 

Interior Brut, perquè amb ella es guanyen el pa milers de persones de manera directa i també 

indirecta, però també, i sobretot, perquè la cultura és esbarjo, una vàlvula d’escapament més 

necessària que mai, i és també reflexió.  

Així ho hem entés des del primer moment a l’Ajuntament de Vila-real, posant-nos al costat 

dels nostres creadors, companyies i sector cultural per a ajudar-los a seguir en dansa, a 

mantenir viva la ciutat. Som referents en la dansa contemporània i en la cultura i no podem 

permetre que el virus ens arrabasse una posició que ha costat molt d’esforç i el treball de 

moltíssima gent aconseguir. Perquè el que costa molt de construir, aquest caldo de cultiu per a 

la creació i la producció cultural, pot desaparéixer en un obrir i tancar d’ulls si no estem ací, 

lluitant braç a braç amb el sector, per a plantar-li cara al virus i no parar. Per això, una de les 

nostres prioritats ha estat des del primer moment mantenir l’activitat i seguir marcant el pas 

de la cultura a la Comunitat amb els nostres festivals.  

Ho he dit en moltes ocasions: al virus li hem de tenir respecte, actuar amb tota la prudència i la 

responsabilitat, però no podem tindre-li por. Perquè la por ens paralitza i la paràlisi ens pot 

portar a la ruïna. Per això, mentre puguem, Vila-real seguirà sempre en dansa.  


