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(!) Polièdrica de Lola Lince. Dv. i ds., 
21 h. Dg., 19 h. 16 €. Del 14 al 16 de 
setembre. 

Aquest és el projecte de refl exió, 
investigació i creació que ocupa 
actualment l’imaginari de la mexicana 
Lola Lince. Per aquest espectacle, 
l’artista ha coŀlaborat amb Natsu 
Nakajima, prestigiosa coreògrafa i 
ballarina japonesa. L’intercanvi amb 
artistes de diferents parts del món és una 
constant en l’obra de Lince. 

Teatre Gaudí Barcelona 
(Sant Antoni Maria Claret, 120). T. 93 603 
51 52. www.teatregaudibarcelona.com.  

Lulú, primera nit de Roberto G. 
Alonso. Dir: Roberto G. Alonso. Amb 
Cristina Martí, Toni Luque, Beatriz 
Torralvo, Roberto G. Alonso. Dv. i ds., 
22.30 h. Dg., 20 h. 18 €. Fins al 30 de 
setembre. 

Lulú, el fascinant personatge creat a 
fi nals del dinou per Wedekind, inspira el 
director i coreògraf  Roberto G. Alonso, 
que ha volgut indagar en els desigs i 
pensaments que la nostra societat 
disfressa de secrets inconfessable. Lulú 
és el vehicle idoni per mostrar-los perquè 
no en té.  

Teatre Romea 
(Hospital, 51). T. 93 301 55 04. www.
teatreromea.com.  

Memorias de un caballo andaluz 
de Salvador Távora. Dir: Salvador 
Távora. Amb Caballo Cascanueces, Jaime 
de la Puerta, Rocía Suárez, Juanjo Díaz, 
Francisco Torres i altres. De dt. a dv., 21 
h. Ds., 18.30 i 21 h. Dg., 18.30 h. 
Funcions especials: dl. 24, 18.30 h. De 18 
a 28 €. Fins al 24 de setembre. 

Sota la direcció artística de Salvador 
Távora, La Cuadra pren la mirada 
estètica i social contra la manipulació 
folklòrica de la cultura andalusa i resulta 
ser un esdeveniment singular i remot. 
Com a eines utilitza la poètica física dels 
sentits, el risc i el ritme regint els temps 
dramàtics. 

Teatre Tantarantana 
(Flors, 22). T. 93 441 70 22. www.
tantarantana.com.  

(!) Sed erosiona de Maryluz Arcas. 
Dir: Companyia La Phármaco. Amb 
Maryluz Arcas, Laura Fernández (veu). 
Dc. i dj., 21 h. 14,47 €. Només 19 i 20 de 
setembre. 

Recreació física i poètica dels mites 
clàssics de Kore (Persèfone) i Eros 
Psicompo per desembocar en el 
naixement de l’Home tornat sobre si 
mateix. 

Teatre Victòria 
(Paral·lel, 67). T. 93 329 91 89. www.
teatrevictoria.com.  

NOU Utopía (María Pagés) Dir.: 
María Pagés. Amb Companyia María 
Pagés. De dc. a ds., 21 h. Dg., 18.30 h (dl. 
24 sept. funció a les 19 h). De 25 a 39 €. 
Del 19 al 30 de setembre. 

Últim espectacle de Maria Pagés, la 
manifestació del fl amenc modern i una de 
les fi gures imprescindibles de la dansa 
actual. Una coreografi a fl amenca que  
refl exiona sobre l’anhel i l’instint dels 
éssers humans per somiar-se a si 
mateixos en un futur millor. I tot a partir 
de l’arquitectura d’Oscar Niemeyer.

Sota l’etiqueta de dansa integrada 
es troben creacions ben diverses 
que inclouen ballarins amb 
habilitats diferents sobre 
l’escenari. El SAT! és un dels 
espais que més s’ha obert a 
aquests treballs que se salten les 
fronteres imposades per cànons 
tècnics i estètics clàssics, i que 
permet de collir els fruits de 
l’inesperat amb una gran 
capacitat per vehicular les 
diferències dins l’acceptació 
social. Tanmateix, hi ha vegades 
que aquest caire humà agafa un 
relleu molt més gran que l’artístic, 
ja que requereixen la mateixa 
dedicació, professionalitat i talent 
que qualsevol altre tipus 
d’espectacle.

No és el cas de Claire 
Cunningham, guardonada com a 
millor intèrpret del Dublin Fringe 
Festival 2007, i escollida dins el 
programa actual de lideratge 
cultural del govern de la Gran 
Bretanya, que ara es presenta per 
primera vegada a Barcelona amb 
la seva peça doble Me (Mobile/
Evolution), que enceta la 
temporada del teatre de Sant 
Andreu. 

Claire Cunningham és molt 
especial. Va començar a ballar als 
29 anys per ampliar els seus 
registres com a cantant lírica, una 
professió que havia triat 
desatenent els consells dels seus 
mestres, que només li proposaven 
feines de taula i cadira tenint en 
compte la seva avançada 

osteoporosi. Així doncs, un cop 
feta la carrera lírica, amb la dansa 
va descobrir un camp meravellós 
per subvertir els prejudicis davant 
el seu cos, i va obligar l’espectador 
a enfocar la mirada en la manera 
justa com ella es vol mostrar, amb 
un món particular i construït a la 
seva mida. Això no treu que quan 
viatja per feina i explica que és 
ballarina, els agents de duanes no 
poden més que somriure.

Una altra cara farien si 
haguessin vist Me (Mobile/
Evolution), combinació de dues 
de les seves peces de l’any 2008, 
on explica per mitjà del 
moviment, la música i el text la 
seva història artística i personal. 
Per un cantó, Evolution descriu 
els primers passos en les classes 
de dansa i com el descobriment 
d’habilitats que només tenia ella 
–a causa, com en qualsevol 
persona, de les seves mateixes 
limitacions– van afectar la seva 
vida. Mobile va sorgir després de 
veure una exposició dels mòbils 
de Calder, que ella va voler 
emular amb les crosses. 

La força interior que es 
desprèn de la inventiva creadora 
de Claire Cunningham i que l’ha 
duta fins a construir un 
vocabulari corporal propi 
(sempre amb l’ajuda de crosses) 
és un espectacle seriós. Si no fa 
gaire vèiem durant el festival 
Grec el que els ballarins clàssics 
de la companyia de Marie 
Chouinard podien fer amb 
elements ortopèdics que 
realment no els mancaven, ara és 
el moment de veure el que unes 
crosses poden fer amb un cos que 
les necessita tant que ja les ha 
integrades com a pròpies. Diria 
que aquest és el tipus de dansa 
que ens cal. 
 
ME (MOBILE/EVOLUTION)
SAT!. Dv. 14 i ds. 15

Dansa
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat
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Companyes crosses
Claire Cunningham ens ensenya a ballar amb 
crosses al SAT!. Per Bàrbara Raubert

La coreògrafa s’ha 
inspirat en els 
mòbils de Calder 
per crear la peça 
‘Mobile’

Claire Cunningham  fa cinc anys que ha perdut la vergonya.


