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Una curiosa companyia estrenarà ‘Ga-gà’ dimarts a la Sala Petita

Marta Carrasco munta el
seu particular circ al TNC

ARTS ESCÈNIQUES I DANSA I TEATRE

c

MARTA CERVERA
BARCELONA

Éssers trencats d’un circ
ambulant que busquen

afecte protagonitzen Ga-gà, el nou
espectacle de Marta Carrasco a la Sa-
la Petita del Teatre Nacional de Cata-
lunya, a partir de dimarts de la set-
mana que ve. La segona producció
de Carrasco com a companyia resi-
dent al TNC torna a utilitzar tots els
recursos escènics, de la dansa i del
teatre, per transmetre emocions. Ca-
rrasco vol «arribar directe al cor, a
l’estómac i al cervell». I afegeix: «És
un espectacle petit i sense preten-
sions, creat per acostar la dansa al
públic, que és el que sempre he
buscat».

La coreògrafa submergeix el
públic en un món d’estranys artistes
que necessiten riure per viure per-
què si no es moren. El problema es
planteja quan se’ls acaben els mo-
tius per riure i aleshores han de bus-
car nous recursos per aconseguir-ho.
Defineix Ga-gà com un espectacle
«molt divertit» amb un punt de me-
lancolia i de tristesa. «Riuràs cons-
tantment, però segurament també
ploraràs», afirma. Tant l’estètica
com el contingut beuen de l’absurd.

q RIALLES IMPERFECTES
Per la pista desfilen i assagen cinc
personatges imperfectes, una carac-
terística corrent en l’univers creatiu
de la coreògrafa. «Reivindico amb
ells la imperfecció, que és una cosa
que rebutja la societat actual. Són
éssers que es mostren per ser esti-
mats, com passa en el món de la
faràndula», afirma la creadora de Mi-
ra’m i Aiguardent, entre altres mun-
tatges.

Carme González, Xavi Sáez, Cristi-
na Sirvent, Neus Suñé i Cristóbal
Suárez encarnen els freaks entre els
quals figuren unes siameses «que a
vegades també ballen per separat»,
un cantant que es va quedar mut «a
l’explotar-li les cordes vocals», i
una dona que «es va trencant, lite-
ralment, durant l’espectacle», i va
sumant pròtesis.

La creadora –que ha participat a
Suite Iberia, últim film de Carlos Sau-
ra– no ha utilitzat els grans mitjans
disponibles al TNC. Ha preferit apos-
tar per un espectacle còmode des
del punt de vista del muntatge i del
transport. Després de l’estrena al
Teatre Nacional, Carrasco, guanya-

dora d’un premi Max, té diversos
compromisos amb Ga-gà. Primer el
mostrarà la Fira de Teatre de Sant
Sebastià. Posteriorment, l’estrenarà
al Teatro de la Abadía de Madrid, en
el marc del Festival de Tardor, i des-
prés es representarà al Festival de
Cadis.< 33 Una intèrpret durant l’assaig de l’espectacle, ahir, al TNC.
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