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Lince ha coŀlaborat amb Natsu Nakajima, 
prestigiosa coreògrafa i ballarina 
japonesa.  

Plaça del Rei 
(Plaça del Rei). M:  Jaume I (L4). 

GRATIS (!) Estudios y fragmentos 
sobre el sueño de Lola Lince. Dj., 
17.30. Només dijous 4 d’octubre. 

Vegeu Museu Marés.  

Plaça de la Mercè 
(Pl. de la Mercè).  

GRATIS (!) Pelat Amb Joan Català. 
Dv., 19 h. Només divendres 5 d’octubre. 

Retrobar-se amb l’essència de textures 
arraconades d’abans i d’ahir. Compartint, 
observant. Un tronc pelat volant entre 
pell i os. Respiracions contínues i 
suspensos, de vegades entretallades, 
buscant un frec o un ball. Potser una 
dansa simplement? Prenent el temps per 
gaudir, veient la gent movent-se 
treballant o treballant movent-se.  

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

(!) Estimada ventafocs d’Olga  
Álvarez. Dir: Olga  Álvarez. Amb Olga 
Álvarez. Dc. i dj., 21 h. 14,47 €. Només 3 i 
4 d’octubre. 

Olga Álvaez i la companyia Lataimada 
ens presenten una lectura adulta i 
contemporània del famós conte de la 
Ventafocs. 

(!) I tots els altres + I think you 
should wear something green Dir: 
Mireia de Querol i Ariadna Estalella. 
Amb Ariadna Estalella i Mireia de 
Querol. Dv. i ds., 21 h. 14,47 €. Només 5 i 
6 d’octubre. 

Sessió doble amb dues peces de Mireia 
de Querol. La primera, ‘I tots els altres’, és 
un solo que busca el desenvolupament 
d’un llenguatge de moviment 
personal on, a través del cos i l’acció que 
genera, la seva autora pot desplegar el 
seu univers com a intèrpret i creadora. La 
segona obra és una versió de l’anterior 
creació ‘I think you should wear 
something yellow’ i consisteix en 
reinterpretar una idea, una metodologia, 
una estratègia, una atmosfera, una 
suggerència... 

(!) Intimidad. Estudio 1 de Vero 
Cendoya. Dir: Vero Cendoya. Amb Ona 
Fusté i Vero Cendoya (dansa), Adele 
Madau (música) . Dc. i dj., 21 h. 14,47 €. 
Només 10 i 11 d’octubre. 

Espectacle d’improvisació amb la 
temàtica de la intimitat. L’espai escènic 
convertit en un indret on els intèrprets 
permetran que el més íntim inconfessable 
quedi al descobert sota el llenguatge del 
moviment.  

Teatre Zorrilla 
(Canonge Baranera, 17).  Badalona. T. 93 
384 40 22. www.teatrezorrilla.com. 

(!)  Cesc Gelabert V.O.+ Dir: Cesc 
Gelabert. Amb Cesc Gelabert. Dv., 21 h. 
20 €. Només divendres 5 d’octubre. 

Últim espectacle de Cesc Gelabert, que 
inclou l’estrena de solos i la interpretació 
de peces antigues revisades per a aquesta 
ocasió. Una ullada al passat des d’un 
present que mira cap el futur. Una 
proposta que retorna al cor, al nucli, a 
l’alambí de la seva creativitat, a l’essència 
del seu moviment i de la seva presència.

I’m not the only one... No ets 
l’única, diu el títol? 
Hi ha moltíssima gent que ha de 
deixar casa seva per realitzar el 
seu objectiu laboral, de formació o 
de vida, i com els herois es troben 
en una situació similar, havent de 
passar proves i fent un camí 
solitari. A molts ballarins els 
passa, però no són els únics.
Veure els emigrants com a 
herois no està gens malament. 
Els mitjans ens els mostren com a 
pàries, nosaltres els hem analitzat 
com a fi gures arquetípiques de 
l’heroi mitològic, encara que 
estiguin netejant lavabos. Molts 
ballarins, mentre no troben feina 
en una companyia, han de 
treballar de qualsevol cosa, 
especialment si estan fora de casa, 
i fi nalment tot és feina; no té res de 
degradant. Jo mateixa vaig estar 
netejant cases quan vaig arribar a 
Europa, i són molts els 
immigrants altament qualifi cats 
que es veuen obligats per llei a fer 
feines sense qualifi cació.

Parles de personatges 
arquetípics. Aquest és un 
terme molt psicoanalític, no? 
Vam utilitzar el llibre de Joseph 
Campbell L’heroi de les mil cares 
on s’analitzen els llocs comuns per 
on transiten els mites a partir de 
les idees de Jung.
Em penso que no és casual que 
siguis argentina... 
Ha, ha, ha. Vaig estar 
psicoanalitzant-me durant molts 
anys, i cada cop que torno a 
l’Argentina faig una visita al meu 
psicòleg. De fet, ara estava 
pensant a reprendre les sessions 
via Skype, com fa molta gent.
Es nota aquest treball 
psicoanalític en la teva 
creació?
Quan creo no sóc gaire analítica. 
Encara que hàgim estudiat els 
esquemes junguians, no en 
seguim el patró. Però també depèn 
de cada ballarí, m’agrada que 
cadascú faci la seva pròpia 
aproximació al tema. Durant les 
vacances, els vaig demanar que 

fi lmessin els seus amics i familiars 
per al vídeo de l’obra, i una 
ballarina mexicana va tornar amb 
hores de fi lmació de la seva mare 
que eren com una confessió!
I com ha estat el treball 
posterior? 
En la segona part del projecte, que 
és la que es presenta al Mercat de 
les Flors, volia parlar dels canvis 
físics que s’experimenten en el 
viatge. Quan vaig marxar de 
Buenos Aires el meu cos va 
canviar perquè els entrenaments 
eren diferents, la meva olor també 
perquè menjava coses noves... i és 
tan fort de sentir aquesta 
transformació física, que costa de 
verbalitzar. Davant d’això, els 
vincles exteriors, com les cartes 
dels amics o familiars, poden 
semblar missatges d’un altre 
planeta.
El teu recorregut vital ha 
deixat una empremta clara en 
la teva obra. 
Crec que sempre sentiré que sóc de 
Buenos Aires, hi vaig viure fi ns als 
22 anys i ara en tinc 42. Però 
emigrar a Berlín m’ha donat una 
distància amb els meus orígens i 
una sensibilitat especial cap a la 
gent que passa per processos 
d’hibridació similars. És aquesta 
cosa de ser de dos llocs, que 
fi nalment  no ets de cap lloc, però 
ho pots entendre tot.
 
I’M NOT THE ONLY ONE. PART II
Mercat de les Flors 
Ds. 6 i dg. 7 d’octubre

TOTA LA CARTELLERA
a www.timeout.cat

Quan ser aquí 
és no ser allà
Constanza Macras retrata el món dels ballarins 
com si fossin els herois d’una odissea 
contemporània. Bàrbara Raubert hi parla

Macras, mig argentina i mig berlinesa, es psicoanalitza.

Dansa
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat


