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No tenen gaire en comú 
l’experimental Mireia de Querol 
amb la petita i acrobàtica Sarah 
Anglada o amb l’improvisador 
Sebastián García Ferro, però ja fa 
un any que es reuneixen amb 
altres artistes amb qui 
compartien, això sí, una mateixa 
força i debilitat: la passió per 
ballar i la falta d’estructures per 
arribar al públic. Així posen en 
comú solucions possibles, 
conscients de les seves limitacions 

però, sobretot, contents de poder-
se anomenar grup, perquè se sap 
que la unió fa la força. I amb 
aquesta idea clara, els Creadors 
Independents en Moviment 
(CRIM) han engegat un banc de 
temps per optimitzar recursos i un 
seguit d’activitats per anar-se 
mostrant com a entitat. 

La Plataforma ja agrupa més de 
50 artistes i, en el món de la dansa, 
on l’alliberament del cos i el 
desmembrament dels grups és 

una constant, aquesta voluntat 
corporativista marca un pas 
endavant revolucionari. Per veure-
ho només cal acostar-se a la 
primera edició d’Escena Criminal 
que es presentarà a La Caldera, un 
festival autogestionat per 
visualitzar les seves propostes de 
petit i mitjà format, a més de la 
projecció d’una desena d’obres de 
vídeodansa.

Pere Faura és un dels 28 artistes 
que estaran presents a l’Escena 
Criminal. Amb el seu Dansa real 
ja, com queda clar pel seu títol, 
compon un particular resum de 
les reivindicacions de la 
plataforma CRIM amb les del 
moviment 15-M, unides pel 
Singing in the rain de Gene Kelly i 
el You should be dancing ballat 
per John Travolta a Saturday 

Night Fever; la seva reconeguda 
escudella barrejada de cultura 
disco, pel·lícules històriques, 
saviesa escènica i unes ganes 
boges de ballar.

Dansa real ja també és un acte 
de rebel·lia, un monument a la 
causa davant l’actual crisi 
econòmica i de valors on la por, les 
retallades socials i la inestabilitat 
professional sembla que t’obliguin 
a estar-te quiet i mut, i a desfer-te 
de tot allò que pugui aparèixer 
superflu o improductiu al sistema. 
Així les coses, la dansa té els dies 
comptats si no fos que, com diu la 
frase “aquest món és un fandango, 
i qui no balla és un tonto”. I que 
una mirada a l’obra de Faura ens 
pot fer comprendre alguns 
d’aquests mecanismes socials a 
través del seu ball polític i 
sentimental.

En acabar cada actuació, una 
copa reunirà artistes i públic al 
Gotibera del carrer de la Perla, 
dues travessies més avall, per 
xerrar sobre el que s’ha vist o el 
que no s’ha trobat. És el bar de 
l’home bala més conegut de la 
ciutat, Kike Salgado, que bé coneix 
escenaris criminals.
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en seria un. Per Bàrbara Raubert
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viu en què l’espectador absorbirà els 
tòpics més negre, cruels i absurds del 
vampirisme. 

(!) L’impostor de versió del ‘Tartuf’ 
de Molière de Joan Oliver. Dir: Frederic 
Roda. Amb Marina Barberà, Laura Fité, 
Anaïs Garcia, Anna Massó, Marc Rius i 
Jordi Sanosa. Dt. i dc., 21 h. 12 €. Fins al 2 
de novembre. 

Una nova versió de l’obra d’un millors 
dramaturgs del teatre occidental: 
Molière. La Cia. Die Probe és 
l’encarregada de portar a l’escenari 
aquesta comèdia amarga, a mig camí cap 
a la tragèdia, traduïda per Joan Oliver. 

Dansa
Antic Teatre 
(Verdaguer i Callís, 12). T. 93 315 23 54. 
www.anticteatre.com. M: Urquinaona (L1-
L4). Taquilla oberta De dj. a ds., 20 h. Dg., de 
19 a 20 h. 

(!) Pornoterrorismo de Diana 
Junyent Torres. Amb Diana J. Torres, 
Lucia Egana, Andy Clark i convidats 
sorpresa. De dj. a ds., 21 h. 10 €. Del 27 al 
29 d’octubre. 

És una ‘performance pornoterrorista’, 
amb poesia obscena, nus, imatges ‘gore’ i 
pornogràfi ques, sang, dolor i sexe. Una 
llàgrima, una erecció o nàusees són la 
reacció més normal. L’excitació no és la 
fi nalitat sinó el mitjà per construir una 
mirada crítica de la realitat. Només els 
valents i perversos suportaran tal 
penetració sense avís. 

Mercat de les Flors 
(Lleida, 59). T. 93 426 18 75. www.
mercatfl ors.org. M: Espanya (L1-L3-FGC). 
Taquilla oberta una hora abans de la funció. 
Anticipada: www.mercatfl ors.cat. 

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

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: 
www.servicaixa.cat i 902 33 22 11. 

NOU (!) Preparatio Mortis de Jan 
Fabre. Dir: Jan Fabre. Amb Annabelle 
Chambon. 55. 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 i a la vegada perfectes, que 
invoquen la luxúria i la vitalitat. 

Pere Faura és una de les apostes de la plataforma CRIM.


