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Marta Carrasco és una dona forta 
com n’hi ha poques, angulosament 
fibrada per tots cantons, amb unes 
mans que tallen l’aire quan es 
mouen i una llengua viperina que 
fa esclafir de riure. Però també 
guarda a dins la nena petita que 
observa la realitat adulta, amb els 
seus ulls negres i innocentment 
penetrants, desemmascarant 
contradiccions i els sentiments 
vacil·lants s’amaguen sota 
paraules grandiloqüents. Aquests 
dubtes, explica, són el germen 
amb el qual neixen totes les seves 
creacions, però en la seva darrera 
obra s’han convertit en l’eix 
central, un rotund No sé si... 

“Emoció. No em pot faltar. Si no 
hi ha emoció, no faig teatre... No 
surto de casa si no hi ha emoció”. 
Aquesta confessió delatada pel 
poeta, dramaturg i autor dels 
textos de l’obra, Roberto García 
de Mesa, podria ser un resum de la 
particular empremta creativa de 
Carrasco. Des del seu 
commovedor primer solo titulat 
Aiguardent (1995) on s’endinsava 
en l’abisme de la soledat i 
l’alcohol, o el Blanc d’ombra 
(1998) on es barrejava amb 
escultures de guix tot recordant 
Camille Claudel, fins a la flamenca 
Eterno? Eso sí que no (2003) o la 

meravellosa celebració del seu 
desè aniversari a J’arrive (2006), el 
seu posicionament emotiu davant 
la realitat no havia passat 
desapercebut, encara que no 
l’hagués intentat explicar mai. 

Al llarg dels setze anys de 
professió i de les vuit obres que 
fins ara havia dut a escena, no hi 
ha res de superflu perquè tot va 
dirigit directament a l’estómac, 
amb danses que posen la bellesa al 
costat de la crueltat, l’humor a 

continuació de la tristor, però 
sobretot amb la determinació 
d’acció, gest i paraula com poques 
vegades s’ha vist. Fins i tot el 
dubte, si n’hi ha, en ella dóna peu a 
la precisió. 

També es reconeixen les seves 
obres per una plàstica matèrica i 
pop, que juga amb l’equívoc i a 
retorçar la  capacitat fantasiosa 
dels espectadors. Amb l’ajuda de 

Pep Garcia Cors, Dario Aguilar i 
Pau Hernández, es convoquen 
fantasmes i es creen monstres a 
partir dels mateixos intèrprets, de 
manera que escenografia, vestuari 
i ballarins acaben sent una 
mateixa cosa. En el cas de No sé 
si... un enorme Alberto Velázquez 
fa de germana bessona de la 
lleugera Carrasco: germana de 
dubtes, alter ego desmesurat que 
amb la seva carn tremolosa fa 
d’eco als crits i xiuxiuejos de la 
dona que té al costat. Tots dos 
havien treballat en anteriors 
produccions de la companyia, 
però és la primera vegada que 
posen cos a cos el seu físic tan 
rotundament oposat.

A banda de les idees que 
Carrasco volia desplegar des de 
bon principi, el procés de creació 
de No sé si... s’ha vist marcat per la 
malaltia i mort del pare de la 
coreògrafa. Però, contràriament al 
que es podia esperar, aquest fet ha 
tenyit l’obra d’un optimisme 
desconegut fins ara en les obres de 
la creadora, que mostra aquí la 
seva cara més dolça. Carrasco 
explica que en aquestes 
circumstàncies es van accentuar 
les ganes de viure –i de riure– , i 
que es van filtrar en l’obra. Per 
això la coreògrafa recomana 
aquesta peça com si es tractés 
d’una prescripció mèdica.  Diu que 
en sortirem plens de vida. I d’això, 
no me’n queda cap dubte.  
  
NO SÉ SI... 
Versus Teatre 

Del 23 de març al 29 d’abril

El contrast entre la grandesa d’Alberto Velázquez i la fragilitat de Carrasco és tonifi cant...
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Txaikovski, Lev Ivanov i Marius Petipa. 
Dir: Alexei Fadeechev. Amb Ballet del 
Teatre Nacional Rus de Moscou. De dt. a 
dv., 21 h. Ds., 18 h. Dg., 18.30 h. De 35 a 
44 €. Fins a l’11 d’abril. 

Una i ta en el ballet clàssic, en la qual el 
príncep Sigfrid ha de jurar amor etern a 
un cigne encantat.  

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

(!) 4a Sessió Secció irregular Dc., 
21 h. 10 €. Només dimecres 28. 

La teòrica de la dansa contemporània i 
la performance, Bojana Cvejić presenta 
una conferència sobre el treball de Xavier 
Le Roy a l’Institut del teatre i després, 
Xavier Le Roy presenta a la Sala OM ‘Le 
sacre du printemps’, creada al 2007 a 
partir d’un documental sobre un assaig 
de la Filharmònica de Berlín.  

(!) La curva Dir: Israel Galván. Amb 
Israel Galván. 1. Dj. a ds., 21 h. Dg., 19 h. 
De 24 a 28 €. Del 22 al 25 de març. 

Israel Galván descobreix l’avantguarda 
en el l amenc, tot fent homenatge a un dels 
mestres del gènere, el ‘bailaor’ Vicente 
Escudero. Aquest Premi Nacional de 
Dansa 2005 i el Max 2011 s’atreveix a 
redescobrir el llenguatge del l amenc, 
dotant-lo de pinzellades cubistes, 
acompanyat per la música en directe 
d’Inés Bacán i Sylvie Courvoisier. 

(!) Le Sacre du Printemps Dir: 
Xavier Le Roy. Amb Xavier Le Roy. Dc. i 
dj., 21 h. De 15,30 a 18 €. Només 28 i 29 
de març. 

Creat l’any 2007, ‘Le Sacre du 
Printemps’ està inspirat en un 
documental sobre la Filharmònica de 
Berlín durant un assaig. Fascinat per les 
funcions dels moviments del director, 
Xavier Le Roy va crear una peça en la 
qual una sèrie d’accions d’aquell es 
recreen de forma laboriosa en un escenari 
despullat sobre una banda sonora 
gravada.  

MNAC: Museu Nacional 

d’Art de Catalunya 

(Parc de Montjuïc). T. 93 622 03 60. www.
mnac.cat. M: Espanya (L1-L3-FGC). 

Llàgrimes d’àngel de Sol Picó. Dir: 
Sol Picó. Amb Sol Picó, Verónica 
Cendoya, Adele Madau, Mariona 
Sagarra. 75. Dv. i ds., 19.30 i 21 h. 8 €. 
Només 23, 24, 30 i 31 de març. 

La col·lecció de pintura mural 
romànica del MNAC es veurà des de la 
perspectiva de la dansa, el cant i la 
música en una posada en escena molt 
especial. Quatre artistes, amb Sol Picó al 
capdavant, ofereixen una particular 
interpretació de l’art romànic, en un 
recorregut inèdit per les sales del museu.  

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. 

NOU No sé si.. Dir: Marta Carrasco. 
Amb Marta Carrasco, Alberto Velasco. 
De dj. a ds., 21 h. Dg., 18 h. 16 €. Del 23 
de març al 29 d’abril. 

Vegeu obertura de dansa a la pàg. 61. 
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En els setze anys 
de professió de 
la ballarina i 
coreògrafa, no hi 
ha res de superfl u

Dubtes fructífers
Marta Carrasco s’apunta al petit format i 
s’estarà un mes al Versus. Per Bàrbara Raubert


