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Gómez. Amb Jaume Vicens, Rafael Ferré i 
a trles. De dj. a ds., 20.30 h. Dg., 18 h. 18 
€. Fins al 2 de desembre. 

Padraic, un terrorista irlandès massa 
boig per ser acceptat per l’IRA, rep la 
mala notícia que el seu millor amic està 
malalt. Quan torna a la casa de la seva 
mare, l’esperen un reguitzell de 
personatges... 

Dansa
Antic Teatre 
(Verdaguer i Callís, 12). T. 93 315 23 54 . 
www.anticteatre.com.  

Mâe (identitat, cos, herència) de 
Mònica Muntaner. De dc. a dv., 21 h. 6 €. 
Del 5 al 7 de desembre. 

Una rel exió sobre la identitat:  el 
nostre cos és una col·lecció de vivències 
acumulades i les persones que ens 
acompanyen al llarg del recorregut són 
les que ens fan ser com som.  

(!) X-amor&Co – economia dels 
cors de Frithwin Wagner-Lippok i 
Christina Schmutz. De dj. a ds., 21 h. Dg., 
20 h. 10 €. Del 29 de novembre al 2 de 
desembre. 

La instal·lació escènica de Christina 
Schmutz i Frithwin Wagner-Lippok 
investiga sobre l’estat d’esgotament en 
què ens trobem com a conseqüència 
d’una crisi profunda de coni ança. 

Graner 
(Jane Addams 14-16). 

GRATIS (!) Zak! Ds. i dg., 19.30 h. 
Només 1 i 2 de desembre. 

Aquest és el resultat del projecte Barris 
en dansa, on veïns de tres barris de 
Barcelona creen a partir de tallers 
impartits per la companyia Iliacan un 
espectacle de dansa contemporània. 

Mercat de les Flors 
(Lleida, 59). T. 93 426 18 75. www.
mercatl ors.cat.  

(!) Sessió irregular: Llámame 
Mariachi de La Ribot. Dir: La Ribot. 
Amb Marie-Caroline Hominal, La Ribot, 
Delphine Rosay. Ds., 20.30 h. Dg., 18 h. 
De 6 a 12 €. Només 1 i 2 de desembre. 

Vegeu obertura de Dansa. 

Teatre de Salt 
(Plaça de Sant Jaume, 6-8). Salt. T. 972 40 
20 04 . www.teatredesalt.net.  

(!) Wish Dir: Peter Mika i Olga Cobos. 
Dt., 21 h. De 18 a 31 €. Només dt. 4. 

Nikolai Roerich ha inspirat la nova 
creació de la companyia alemanya 
CobosMika. Una coreograi a intrèpida, 
de moviments ràpids i sincopats, que 
incorpora elements de la dansa aèrea i el 
folklore eslovac. 

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

(!) No sé si... Amb Marta Carrasco, 
Alberto Velasco. Dv., 21 h. 20 €. Només 
divendres 30. 

Ningú no s’ho creu però Carrasco i 
Velasco són dues bessones (amb alguna 
diferència a nivell físic), que escenii quen 
un divertiment amb punts de gran 
comicitat i humor.  Marta Carrasco 
aproi ta per fer un homenatge al seu pare. 

TOTA LA CARTELLERA
a www.timeout.cat

La Secció Irregular, el nom del 
festival en el qual està emmarcat 
Llámame Mariachi, ve del Concert 

irregular (1968) de Brossa, i crec 
que la teva obra li hauria 
encantaria, a aquest poeta. 
El poeta Feliu Formosa va assistir 
al meu primer striptease i també 
m’ho va dir, però jo encara no el 
coneixia. Des d’aleshores que el 
vaig començar a llegir i em vaig 
convertir en una gran admiradora 
seva, he volgut fer algun dels seus 
stripteases però mai no m’acaben 
de satisfer del tot... i encara ho tinc 
pendent.
Parla’m de Llámame mariachi. 
El títol és una frase que vaig sentir 
a la ràdio i em va agradar com 
sonava i l’estranyesa que provoca. 
Però no té cap lligam concret amb 
l’espectacle, que és un treball sobre 
la percepció de l’espai des del punt 
de vista de l’intèrpret.
És la mateixa obra després de 
tres anys d’estar en gira? 
Totes les obres evolucionen. Si no, 
en el moment que no hi puc 
aprofundir més, deixen de tenir 
interès per a mi i les descarto; per 

tant, a Llámame... també s’han fet 
evolucions. La darrera va ser en la 
presentació a Mèxic, on va caldre 
substituir una de les actrius, i la 
nova no parlava gens de castellà. 
Això va donar un aire nou al text 
que llegia sense entendre, en 
castellà, mentre que les 
improvisacions les havíem de fer 

necessàriament en anglès, i el 
resultat va ser tan bo que ha 
quedat integrat en l’obra des 
d’aleshores. Moltes de les 
evolucions es donen per situacions 
fortuïtes com aquesta.
Sovint has sortit del teatre per 
reivindicar aquesta mirada atenta 
cap a l’entorn. 
És veritat. La primera part de 

Llámame... és una pel·lícula en pla 
seqüència rodada en un antic 
teatre, on vaig penjar fotos, miralls 
i pantalles que trastoquen els 
plans i el context. Des del 2000 he 
fet diversos experiments amb 
càmera en mà seguint la idea que 
l’experiència espacial i dinàmica 
del ballarí (entès com a cos 
operador) passi a l’espectador a 
través de la i lmació. 
L’espai transformat i el cos 
cosifi cat. 
El sentit del cos ha anat canviant, 
molt. A les primeres Piezas 
distinguidas, que vaig començar el 
93, era un cos més teatral, després 
va passar a ser més pràctic, com 
una tela per pintar, i a partir del 
2000 es fa més escultural. A 
Llámame... es podria parlar d’un 
cos més tecnològic. 
Sempre és un cos que es presenta 
de manera despullada, amb una 
presència molt forta i directa. 
Sí, el meu treball des dels 90 és un 
cos que es presenta tal com és, que 
no representa; és una forma 
particular d’entendre l’escena.
I el fet que sigui un cos de dona, el 
lliga obligatòriament a un discurs 
femení o feminista? 
La feminitat no sé què és, però em 
considero feminista pràctica. Vull 
dir que no milito, però, com a dona 
independent que sóc, que treballa i 
que té veu, no puc deixar de ser 
feminista. Pràctica.
 
LLÁMAME MARIACHI
Mercat de les Flors. Ds. 1 i dg. 2

Algun dia ens farà un striptease brossià.

Dansa
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat

La ‘performer’ estrena ‘Llámame mariachi’ a la 

Secció Irregular. Bàrbara Raubert la despulla

La Ribot o una 
“feminista pràctica”

He volgut fer alguns 
dels stripteases 
de Brossa, però 
no m’acaben de 
satisfer del tot
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