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No hi ha cap ballarí cubà que pugui 
passar desapercebut. Deu ser el 
clima de l’illa que els omple d’una 
energia alegre i els empeny a la 
creativitat a partir del que sigui, 
transformant tot allò que toquen 
en un diàleg vibrant entre els 
ritmes afrocubans amb Graham, 
Cunnigham, Bausch... Són 
imparables. I alguns d’aquests 
fantàstics ballarins cubans els 
trobem a Danza Contemporánea 
de Cuba, la companyia fundada 
l’any 1959 i que s’ha passat la vida 
recreant els moviments de la dansa 
internacional a través dels cossos 
dotadíssims dels seus integrants.

El Mercat de les Flors acull per 
segona vegada la companyia amb 
un doble programa de 
coreografies fetes a mida per a la 
formació, firmades per quatre 
creadors que van quedar-ne 
enamorats: el basc Juan Kruz de 
Garaio Esnaola, el català Rafael 
Bonachela, l’holandès Jan Linkens 
i el cubà George Céspedes. Però 
malgrat les diferències entre 
aquests coreògrafs, l’adaptació al 
medi cubà ha passat en tots ells 
per composar obres de conjunt, 

sense cap tipus d’escenografia i on 
únicament els ballarins i la seva 
força ocupen tot l’espai. I els basta. 

Els dos primers dies 
presentaran Casi, creació del basc 
més versàtil de les arts escèniques. 
Juan Kruz de Garaio Esnaola és el 
ballarí, music i coreògraf  que 
l’any 1996 va cofundar la 
companyia alemanya Sasha Waltz 
& Guests i per als cubans ha 
composat una obra on barreja so i 
moviment per aprofundir en el 
punt on quasi aconseguim allò que 
tant desitjàvem. 

El segon programa és un tríptic 
sense desperdici, format per les 
peces curtes Demo-N/Crazy (amb 
l’explosivitat de Bonachela), Folia 
(que segueix l’habitual línia 
neoclàssica de Linkens) i Mambo 
3XXI (firmada per George 
Céspedes), per la qual la 
companyia ha estat nominada al 
premi Laurence Olivier 2011 com a 
millor producció de dansa. 
  
DANZA CONTEMPORÁNEA DE 
CUBA 
Mercat de les Flors 
De l’1 al 4 de març

Notícies de Cuba
En el món de la dansa, l’illa mai no ha estat 
aïllada, sempre absorbint i readaptant els 
corrents internacionals. Per Bàrbara Raubert

Doble programa cubà i... ‘calor’!
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família de Barcelona de classe mitjana/
alta que està a punt de casar la seva fi lla. 
Per l’escenari aniran desfi lant 
personatges característics en aquestes 
celebracions, tots passats pel fi ltre de La 
Cubana. 

Teatre Victòria 
(Paral·lel, 67). T. 93 329 91 89. www.3xtr3s.
com. M:  Paral·lel (L2-L3). Taquilla oberta de 
dt. a dg. de 17 h fi ns que comença la funció. 
Anticipada: Servicaixa, 902 33 22 11 i www.
servicaixa.com. 

Cop de Rock, el musical de 
rock en català de Joan Lluís Bozzo. Dir: 
Joan Lluís Bozzo, Toni  i Xasqui Ten 
(direcció musical). Amb Roger Berruezo, 
Mariona Castillo, Ona Pla, Paula Vives, 
Jofre Borràs, Albert Martinez, Miquel 
Malirach, Monica Vives, Eva Espejo, 
Ingrid Domenech i altres. Dc. i dj., 
20.30 h. Dv., 21.30 h. Ds., 18 i 22 h. Dg., 
18 h. . Des de 25 €. Fins l’11 de març. 

‘Cop de Rock’ posa la banda sonora i 
emocional de la història d’uns 
personatges que és també la història d’un 
moviment musical. Les cançons d’Els 
Pets, Gossos, Lax’n’Busto i Sopa de 
Cabra, entre d’altres, recorren 
l’espectacle de Dagoll Dagom. 

Teatre Zorrilla 
(Canonge Baranera, 17).  Badalona. T. 93 
384 40 22. www.teatrezorrilla.com. M:  Pep 
Ventura (L2). Taquilla oberta de dj. a ds., de 
18 a 20.30 h i dues hores abans de la funció. 
Anticipada: 902 10 12 12 i www.telentrada.
com. 

(!) Qui té por de Virginia Woolf? 
d’Edward Albee. Dir: Daniel Veronese. 
Amb Emma Vilarasau, Pere Arquillué, 
Mireia Aixalà, Ivan Benet. Dv., 21 h. 25 €. 
Només divendres 2 de març. 

Vegeu Teatre Joventut. 

Teatreneu 
(Terol, 26). T. 93 285 37 12. www.teatreneu.
com. M:  Fontana (L3) i Joanic (L4). Taquilla 
oberta dl., de 19.30 a 21 h. Dc. i dj., de 19.30 
a 22 h. Dv., de 19 a 23 h. Ds., de 16 a 23.30 h. 
Dg., d’11 a 12 i de 16 a 20.30 h. Anticipada: 
www.teatreneu.com, 902 33 22 11 i www.
servicaixa.com. 

Tarda de gossos Dir: Serapi Soler. 
Amb Josep M. Riera. Dg., 21.15 h. De 7,5 
a 14 €. 

La Quadra Màgica presenta ‘Tarda de 
gossos’, adaptació teatral del fi lm del 
mateix nom dirigit per Sidney Lumet 
Sonny, un veí de Brooklyn decideix 
conjuntament amb el seu company 
Salvatore atracar un banc del mateix 
barri de Nova York. L’operació fracassa i 
poc a poc tot plegat es transforma en un 
espectacle. Aquest és només el principi 
d’una història de violència, intriga, 
repressió i amor que parla d’una 
generació marcada per la guerra del 
Vietnam i la revolució sexual. 

Versus Teatre 
(Castillejos, 179). T. 93 232 31 84. www.
versusteatre.com. M:  Glòries (L1) i 
Monumental (L2). Taquilla oberta de dt. a 
dg., una hora abans de la funció. Anticipada: 
902 10 12 12 i www.telentrada.com. 

República bananera de Joan Yago. 
Dir: Israel Solà. Amb Mercè Boher, Cinta 
Moreno, Arnau Puig. 70. De dt., a ds., 
21 h. Dg., 18 h. 16 €. Fins al 18 de març . 

Europa ha perdut una altra colònia  al 
Carib. Ara cal evacuar l’illa  
immediatament però i si tres dels turistes 
es neguen a marxar  fi ns a acabar-se la 
seva copa? I si mentre ballen  un mambo 
proclamen la  seva pròpia República? I si 
brindant amb uns margarites  decideixen 

que  aquell indret serà el nou paradís a la 
terra on no hi haurà cap  fruita  
prohibida? I si, amb un barret de cocos i 
plàtans, redacten una nova   constitució 
basada únicament en l’Imperi del Sentit 
Comú? I si,  defi nitivament,  aquest sentit 
no fos tan comú?

Dansa
  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 una hora 
abans de la funció.   Anticipada: www.
mercatfl ors.cat.  

(!)              Danza conemporánea de 
Cuba: Casi   de Juan Kruz Díaz de Garaio 
Esnaola.   Dir: Juan Kruz Díaz de Garaio 
Esnaola. Amb Abel Rojo, Alberto 
González, Aymara Vila, Carlos Blanco, 
Claudia Iglesias, Denis Martínez, 
Gabriela Burdsall, George Céspedes, 
Jennifer Tejeda, Jenny Nocedo, Joel 
Suárez, Julio J. León, Lisbeth Saad, Lisvet 
Barcia, Mario S. Elías, Marta Ortega, 
Norge Cedeño, Rigoberto Saura, Yaday 
Ponce, Yelda Leyva, Yosmell Calderón  . 
    Dj. i dv., 21 h.   De 14 a 28 €.   Només 1 i 2 
de març.  

Vegeu prèvia a la pàg. 63 .    
(!)              Danza conemporánea de 

Cuba: Demo-n Crazy + Folia + 
Mambo 3XXI   de George Céspedes, Jan 
Linkens i Rafael Bonachela.   Dir: Rafael 
Bonachela, Jan Linkens i George 
Céspedes.   Amb Abel Rojo, Alberto 
González, Aymara Vila, Carlos Blanco, 
Claudia Iglesias, Denis Martínez, 
Gabriela Burdsall i altres.     Ds., 21 h. Dg., 
19 h.   De 14 a 28 €.   Només 3 i 4 de març.  

 Segona part del programa doble amb 
la Danza Contemporánea de Cuba amb 
les peces Demo-n/Crazy, de Rafael 
Bonachela, Folia, de Jan Linkens i Mambo 
3XXI, de George Céspedes en 
col·laboració amb els ballarins de la peça.    

     Nau Ivanow  
 (Hondures, 28-30).     T. 93 340 74 68 .   www.
nauivanow.com.     M:     Sagrera (L1-L5-L9). 
     Taquilla oberta una hora abans de la funció.    

(!)              Tap Jam Session     Dir: Laia 
Molins.       Dj., 22 h.     Només dijous 1.  

 Els professionals i amateurs del claqué 
tenen una cita cada primer dijous de mes 
a la Nau Ivanow. S’hi podrà veure tant 
claqué coreografi at com improvisat, amb 
música en directe. Els ballarins creen 
mentre que els principiants comencen a 
tastar el fet de ballar en públic. Tampoc hi 
falten els espontanis.    

 Nun Art   
 Oratori de Sant Felip Neri (Carrer del Sol, 8). 
M: Fontana (L3). www.nunartbcn.com.     

(!)            Me too   d’Anna Hierro i Èlia López. 
Amb Anna Hierro i Èlia López. Ds., 21 h. 
Entre 4 i 8 €. Només dissabte 3.    

Els cànons estètics poden arribar a 
provocar frustració i complexes, com els 
que evoquen aquestes dues creadores. 

(!)               My Happy Ending     d’Anna Hierro. 
Amb Anna Hierro. Ds., 21 h. Entre 4 i 8 € 
Només dissabte 3.     

Una escena íntima, única i irrepetible. 
Vint-i-cinc minuts de trobada entre el 
públic, un tècnic i la ballarina.
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