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Virginia García i Damián Muñoz 
són els artífexs de La Intrusa 
Danza, la companyia establerta a 
Barcelona fa quinze anys que 
fonamenta el seu treball en 
l’externalització de les emocions, 
comunicant sentiments i passió 
des de relacions de parella molt 
confl ictives fi ns a les pors 
individuals que es generen en 
plena soledat. 

Després d’un recorregut pels 
teatres de mig món, és el moment 
de compartir una mirada 
retrospectiva sobre el seu treball, 
que el Mercat de les Flors ha titulat 
Piezas en fuga al·ludint a l’aspecte 
temporal de la dansa alhora que a 
la seva capacitat per consolidar 
pensaments. Així, en les dues 
sales del teatre, al seu vestíbul i a 
la plaça d’entrada, La Intrusa hi 
presentarà tres obres i tres 
instal·lacions que permeten una 
mirada cronològica al 
desenvolupament dels seus 
leitmotiv relacionals i de les seves 
fascinacions estètiques, que han 

notat l’efecte del temps però no 
han desaparegut mai del tot. 

Tres tristes tigres és una peça 
del 2003 que va representar la 
fixació del seu vocabulari escènic, 
vestint d’una fisicitat intensa el 
despullament interior gairebé 

total. En incorporar el ballarí de 
Wim Vandekeybus Jorge Jaúregui, 
la tensió del trio resumia la 
dificultat de caminar plegats com a 
grup. El 2009, Pobres bestias seguia 
l’exploració de la cara més fosca de 
l’ésser humà burxant en els orígens 
de la violència al costat de Jorge 
Fuentes. La col·laboració d’Enric 
Montefusco i la interpretació en viu 

del Quartet Brossa hi afegien 
veracitat. Després d’aquest trajecte 
visceral, ens plantem en el moment 
actual, en què el grup ha buscat 
l’equilibri emocional, un intent 
d’acostar-se a l’ataràxia, que és el 
títol del seu darrer espectacle. 
Elaborat com una petita joia 
escènica, Ataraxia reprodueix les 
boles de neu que captiven els nens 
quan fan voleiar els flocs. Però aquí 
és la mateixa García qui ha quedat 
atrapada en la semiesfera 
transparent, des d’on recrea 
tempestes de neu emocionals.

Les accions que es duran a terme 
paral·lelament demanen la 
proximitat del públic, sobretot a 
Los comulgantes, on es convida els 
assistents a desfogar-se llençant 
gerros contra una diana, de 
manera que es va creant una gran 
catifa de trencadís per on després 
transitaran els ballarins. Antics 
col·laboradors de la companyia 
tornaran a El nido per intervenir 
en una instal·lació que connecta el 
llenguatge del ocells amb l’humà. I 
a Sorbatza quatre intèrprets 
jugaran a incorporar el 
desequilibri als passos de folklore 
basc. I així continuaran, intrusos 
entre ocells i tigres, importunant la 
tradició, avançant indiscrets fins a 
les emocions dels espectadors.
 
PIEZAS EN FUGA 
Mercat de les Flors
Del 26 d’octubre al 4 de novembre

Els intrusos
El Mercat de les Flors es rendeix davant La 
Intrusa Danza, una ‘troupe’ que es distingeix 
per un seriós professionalisme que va més 
enllà de tota tècnica. Per Bàrbara Raubert

El xou ‘Pobres 
bestias’, inèdit 
aquí, compta amb 
Enric Montefusco i 
el Quartet Brossa

Dansa
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat

A Pobres bestias, la companyia barcelonina hi explora la cara més fosca de l’ésser humà.

NOU (!) Baile fl amenco de José Luís 
Ortiz Nuevo. Amb Paloma Fantova, 
Manuel Jiménez “Bartolo”, David 
Paniagua, Costi “El Chato”, José Luis 
Ortiz Nuevo. Dv., 21 h. De 15 a 25 €. 
Només divendres 28. 

El bo i millor de la trajectòria del 
‘bailaor’ Farruquito està concentrat en 
aquest espectacle de fl amenc. El seu estil 
depurat i perfecte és compatible amb el 
caràcter apassionat i fort d’aquest estil de 
ball... el resultat és màgic.

Can Felipa 
(Pallars, 277). T. 93 256 38 40. www.bcn.es/
canfelipa. M: Poblenou (L4). Taquilla oberta 
una hora abans de la funció. 

GRATIS John, Johnny de Sofi a 
Asencio. Amb Rosa Muñoz, Sofi a 
Asencio, Aimé Malena Pansera. Dj., 21 h. 
Dg., 19 h. 20 i 23 d’octubre. 

Rosa Muñoz i Sofi a Asencio conviden a 
jugar l’espectador. A partir d’unes regles 
establertes, la intèrpret s’endinsa en un 
submón aïllat; el públic observa de prop 
aquest fet tan íntim i privat. 

Mercat de les Flors 
(Lleida, 59). T. 93 426 18 75. www.
mercatfl ors.org. M: Espanya (L1-L3-FGC) i 
Poble Sec (L3). Taquilla oberta al Mercat, 
una hora abans de la funció. Anticipada: 
Compra d’entrades per internet: www.
mercatfl ors.cat. 

(!) Cosmos de Jaume Policarpo. Amb 
Àngel Fígols, Jesús Muñoz, Nacho Diago. 
De dc. a ds., 21 h. Dg., 19 h. De 13 a 15 €. 
Fins al 23 d’octubre. 

Cosmos trenca els tòpics sobre les 
titelles i és que un got de plàstic –o 
qualsevol altre objecte quotidià 
manipulat– pot acabar convertit en la 
criatura més divertida i inquietant. La 
companyia Bambalina es defi neix per la 
interdisciplinarietat i integra les titelles 
com un element més dels seus espectacles 
de dansa. 

(!) Pobres bestias de Virginia 
García i Damián Muñoz. Amb Virginia 
García, Damián Muñoz, Jorge Fuentes. 
Dv., i ds., 21 h. De 13 a 15 €. Només 28 i 
29 d’octubre. 

L’autenticitat de l’esperit, l’ànima de 
l’ésser humà i el pes de la consciència són 
els eixos sobre els quals gira l’espectacle 
més sofi sticat de la companyia, una 
fi nestra a l’imaginari de La Intrusa que es 
podrà veure per primera vegada a 
Barcelona. El líder dels Standstill, Enric 
Montefusco, hi posa música. 

(!) Tres tristes streapteses de 
Virginia García i Damián Muñoz. Amb 
Virginia García, Damián Muñoz i Jorge 
Jaúregi. Dc i dj., 21 h. De 10 a 12 €. 26 i 
27 d’octubre. 

Els desitjos i la bona voluntat de tres 
ànimes despullades, són ells i demà seran 
uns altres. Creada l’any 2003, aquesta és 
una de les peces clau de La Intrusa Danza 
i forma part del recull de creacions de la 
companyia que programa el Mercat. 

Teatre de Salt  
(Pl. de Sant Jaume, 6-8). Girona. T. 972 40 
20 04. www.teatredesalt.net. Taquilla oberta 
de dt. a dv., de 20 a 21 h. Anticipada: 
servicaixa.cat i 902 33 22 11. 

 (!) Preparatio Mortis de Jan 
Fabre. Dir.: Jan Fabre. Amb Annabelle 
Chambon. Dv., 22 h. De 14 a 24 €. Només 
divendres 28. 

La mort deixa de ser un tabú per a Jan 
Fabre, que afronta aquesta ‘preparació 
mortal’ acompanyat d’Annabelle 
Chambon i l’organista Bernard 
Foccroulle. La intèrpret reneix d’entre les 
fl ors i interpreta moviments carregats de 
força que invoquen la luxúria i la vitalitat.
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