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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, 
Ana Real, Manuel González, José Ángel 
Salazar, Raquel López, Nacho Gómez. I els 
músics Manuel Berraquero i Miguel 
Aragón. 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. 
Amb una poètica física dels sentits, sense 
recórrer a la paraula com a únic mitjà de 
comunicació, Távora introdueix el risc 
com exponent d’un compromís veritable, 
i el ritme regeix els temps dramàtics. 

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

Mala suerte o falta de talento 
Dir: Fran Torres. Amb Raquel Luque, 
Eloisa Cantó n, Roberto Martí nez i Juan 
Luis Matilla. Dc. i dj., 21 h. 14,47 €. 
Només 26 i 27 de setembre. 

‘Mala suerte o falta de talento’ és un 
espectacle dels andalusos Mopa 
Producciones amb música en directe que 
tracta sobre l’amor. Inspirats en balls 
d’extraradi (el kuduro, el choque, el 
footwork o el daggering), els 
personatges juguen, s’arrisquen i 
treballen amb referències musicals, 
geogràfi ques i de color per explicar-nos 
una història d’amor com en les 
pel·lícules d’aventures. 

(!) Ni ogros ni princesas de 
Carmen  Werner. Dir: Carmen  Werner. 
Amb Alejandro Morata, Carmen Werner. 
Ds., 21 h. Dg., 19 h. 14,47 €. Només 22 i 
23 de setembre. 

Una coreografi a de la companyia de 
Madrid Provisional Danza amb un duo de 
dos ballarins i un món oníric i de somnis 
ple d’imaginació. 

(!) 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. 

La companyia andalusa La Phármaco 
presenta ‘Sed erosiona’, una obra en tres 
actes per a una ballarina i una soprano. 
Una recreació física i poètica dels mites 
clàssics de Kore. 

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

Utopía (María Pagés) de 
Companyia María Pagés. Amb 
Companyia María Pagés. De dc. a ds., 21 
h. Dg., 18.30 h. Funcions especials: dl. 24,  
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 al 
mateix temps que una refl exió emocional 
sobre l’anhel i l’instint dels éssers 
humans per somiar-se a si mateixos en un 
futur millor. 

Una bona notícia perquè la dansa 
contemporània pugui continuar 
avançant tranquil·la pels camins 
més aviat ombrívols que 
confi guren normalment el seu 
hàbitat és que la vuitena edició del 
Tantadansa es pengi per primer 
cop l’etiqueta de festival. Així 
queden clares dues coses 
antagòniques i complementàries: 
la voluntat de consolidació de la 
mostra i el caràcter intrínsecament 
renovador de les propostes que 
s’hi presenten. Mai no n’hi haurà 
prou, de dansa!

Durant gairebé un mes, el 
Tantarantana ha programat una 
companyia per cadascun dels vuit 
anys que porten fent el 
Tantadansa. Quatre espectacles de 
casa (d’Olga Álvarez, Mireia de 
Querol, Vero Cendoya i Nadine 
Gerspacher) i quatre de fora (de 
Carmen Werner, Alicia Soto, La 
Phármaco de Maryluz Arcas i 
Mopa Producciones) formen una 
barreja d’estils, de referents i 
d’edats, i creen una idea completa 
de les obsessions i les recerques que 
es mouen entre els creadors d’avui. 

Val la pena tenir en compte les 
dues propostes de Mireia de 

Querol. Primer en forma de solo i 
després en un duet, aquesta jove 
ballarina que no para de moure’s 
pels escenaris i els debats de la 
nostra ciutat mostra un vocabulari 
compacte i perfectament integrat 
al seu cos. Fa anys que treballa en 
el solo anomenat I tots els altres, 
permetent-hi la transformació i la 

multiplicació però capturant la 
sensació camaleònica que tots 
hem viscut de ser persones 
diferents en diferents moments.

Hi ha un element també de 
duplicitat unifi cada en el seu 
treball amb Ariadna Estalella, I 
think you should wear something 
green, una peça generada a 
distància, a través de diferents 
canals de comunicació, com el mail 
o les videoconferències, a més 

d’algunes trobades, de manera 
que és una peça intrínsecament 
multimèdia, des del seu origen, a 
més d’un exercici sobre la 
reinterpretació de les idees i en un 
manual d’estratègies de creació. 

Des d’una altra perspectiva però 
amb coincidències sobre el 
concepte, Maryluz Arca (La 
Phármaco) on treballa 
l’acumulació de capes en un mateix 
cos a Sed erosiona. La deriva la 
porta a plantejar-se la possibilitat 
d’habitar cossos diferents amb una 
mateixa sensació i, fi nalment, a fer 
ballar els espectadors sense que es 
moguin de la seva cadira. 

A 2 o 3 preguntas hi ha la 
possibilitat de fi car-nos de ple en 
un procés de creació, el d’Alícia 
Soto, que desplega tot un ventall 
d’informació, dansada i 
multimèdia, per rebre les 
preguntes del públic. Una barreja 
de realitat i fi cció que ens acosta a 
la proposta més salvatge, la dels 
madrilenys de Mopa i la seva Mala 
suerte o falta de talento (I Premi del 
Certamen Coroegráfi co de Madrid 
2009). Després d’haver ballat en 
lavabos públics, carrers i sales de 
tots els formats, aquí recreen una 
pista de discoteca on fan la seva 
versió personal de kuduro, 
choque, footwork, daggering i 
altres danses urbanes.   
 
FESTIVAL TANTADANSA
Teatre Tantarantana. Fins al 14 
d’octubre
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Coordina Andreu Gomila
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Mai no n’hi ha prou
El Tantadansa es consolida com una trobada 
anual. Per Bàrbara Raubert

Val molt la 
pena seguir les 
dues propostes 
de Mireia de 
Querol

La companyia de Carmen Werner fa aquest cap de setmana Ni ogros ni princesas.


