
 

                                                                                    
 

Les Migracions de Cabanyal Íntim viatgen demà  
en els autobusos públics  

 València, 11 de maig. El Festival Cabanyal Íntim, programat del 18 al 28 de maig a 

l'interior de les cases del barri valencià sota el lema Migracions, portarà demà divendres el seu 

teatre social i de reflexió col·lectiva a la intimitat dels autobusos urbans de la ciutat de València. I 

ho farà amb una acció escènica en la qual convidarà als passatgers del transport públic a viure un 

viatge multicultural i ètnic a través de la música i la dansa.  

 

Dins d'un acord de col·laboració del festival amb EMT Experiències, Cabanyal Íntim regalarà 

matí als usuaris dels autobusos de la línia 19 –eixida en Plaça de l'Ajuntament i fi de trajecte en 

C/Doctor Lluch- una aventura artística única que es desenvoluparà des de les 17:00h a les 

19.00h. Una representació sobre rodes que es repetirà en bucle per diferents autobusos de la 

mateixa línia.  

 

La coreògrafa, ballarina i actriu peruana Natalyd Altamirano pujarà a l'autobús urbà al costat 

de part del cor femení Anticor per a trencar la monotonia dels viatgers amb una acció artística i 

social en la qual es fondrà la dansa contemporània de la primera amb la música i els cants a 

capela de les integrants del cor. Juntes interpretaran una versió lliure del Carnestoltes de 

Tambobamba-Wifala, una cançó en quechua i una dansa festiva de la serra dels Andes 

peruans. Altamirano, que participa enguany en la 7º edició de Cabanyal Íntim amb Nuna, peça de 

dansa teatre que reconstrueix les situacions que obliguen a una dona a deixar la seua llar en 

l'època de violència de Perú, mostra la seua alegria davant el repte de matí: “Ballar en un 

autobús és una experiència que sempre m'havia rondat pel cap però que a Lima és impossible fer 

ja que els autobusos sempre van plens. Demà podré realitzar aquest somni i acostar el 

llenguatge de la dansa al públic d'una manera molt íntima i convidar-los a descobrir un trosset de 

Perú a través del ball i la música”.  

 

L’Anticor és una formació femenina multiètnica formada per 18 dones de diverses edats 

procedents de diferents llocs, la majoria de les quals resideix en el Cabanyal-Canyameral. Com 

explica Donatella Donato, una dels seus integrants, “el cor i motor d'aquest projecte 

participatiu és la motivació i la passió per fer allò que ens agrada encara que no siguem 

professionals de la música”. Cadascuna de les quals forma el cor, explica, “pot ser directora i 

cantant. Tria una cançó que siga especial per a ella, la presenta i la regala al cor, la dirigeix, 

l'assagem en La Col·lectiva –seu del Cabanyal Íntim i d'altres col·lectius socials i culturals del 

barri- i la posem en escena”. La seua relació amb el festival es va iniciar fa uns anys i avui 

segueix més viva que mai: “Estem encantades de poder seguir col·laborant amb aquest festival 

ja que creiem que la participació és emancipació i que l'art és la millor manera d'expressar-se”. 

 

Amb els seus diferents ritmes i les infinites possibilitats del moviment, la música i la dansa 

oferiran matí als passatgers de la línia 19 l'oportunitat de viatjar a l'altre costat de l'Atlàntic sense 

moure's del seu seient ni de la seua ciutat. Una experiència íntima i propera, un xicotet aperitiu 

escènic amb la qual el Cabanyal Íntim, en el seu afany d'acostar les arts escèniques a la societat i 

captar noves audiències de públic, calfa els motors cap a la seua inauguració el pròxim 18 de 

maig en La Fábrica de Hielo. 
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