
Divendres, 14 de setembre de 2012

Calaix 42 NOU9El

QÜESTIONARI A... Marta Carrasco, ballarina i coreògrafa

Movent-se sobre els escenaris 
El 9 NOU

Marta Carrasco (Barcelona, 1963) fa més 
de 15 anys que és creadora escènica, intèr-
pret, ballarina, coreògrafa i pedagoga tea-
tral. Després d’una trajectòria a diverses 
companyies de dansa, el 1995 va crear el 
seu primer solo de dansa-teatre, Aiguar-
dent. Després van arribar Blanc d’Ombra 
(Recordant Camille Claudel), Mira’m (Se 
dicen tantas cosas), Eterno? Això sí que no!, 
Ga-gà o J’arrive! El 2008 va sorgir Bin & 
Go, amb el músic Llibert Fortuny, i al 2009, 
Dias irae, en el réquiem de Mozart, l’última 

(macro)creació de Carrasco. La temporada 
passada va estrenar No sé si... al Festival 
Temporada Alta de Girona, un espectacle 
que ara acaba de portar a Fira Tàrrega.

A més de les seves creacions, des de l’any 
1996, Marta Carrasco acumula més de 25 
col·laboracions a muntatges aliens. Al llarg 
de la seva trajectòria també ha obtingut 
diversos premis, com el Premi de la Crítica 
Teatral de Barcelona 1996-97 per Aiguar-
dent i Pesombra, el Premi Nacional de Dan-
sa de la Generalitat de Catalunya (2005), 
el Premi Ciutat de Barcelona (2007) i el 
Premi Serra d’Or de la Crítica Teatral.
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Cardedeu

Tres cançons per posar a 
l’MP3.

Amor particular, de Lluís 
Llach; Man in the Mirror, de 
Michael Jackson; l’obertura 
de la Simfonia núm.7 de 
Beethoven.

Una pel·lícula. 
Eva al desnudo (director, 

Mankiewicz, 1950).
Un llibre. 
Del inconveniente de haber 

nacido, d’E.M.Cioran.
Un restaurant de la 

comarca. 
La casa del Pep Bou. 
Li agrada cuinar? 
No.
Un plat.  
Mongeta tendra i patata. 
Una beguda. 
Suc de taronja natural.
On ha passat les últimes 

vacances.
A Cardedeu, Sant Pol, el 

Masnou. 
Té previst fer algun viat-

ge? A on?
A Mèxic i Los Angeles.
Un lloc o un racó on per-

dre’s de la comarca, que no 
sigui el Montseny. 

El Cafè del Centre, de 
Cardedeu. 

I de Catalunya? 
Cadaqués, al mes de 

novembre. 
I del món? 
Katmandú. 
Un lloc on no portaria 

mai ningú? 
Madrid. 
Amb quin alcalde de 

la comarca se n’aniria a 
sopar? 

Alcalde no, però en Mayo-
ral seria l’excepció.  

Última obra de teatre que 
ha vist. On?

No me’n recordo. 
Què és l’últim que ha fet, 

anar al cinema o llogar una 
pel·lícula de vídeo o DVD? 

Llogar un DVD. 
Quina pel·lícula era?  
Diarios de motocicleta 

(director, W. Salles, 2004). 
Un programa o sèrie de 

TV.
Mentes criminales.
I de la ràdio? 
Catalunya Música, Inten-

sament clàssics. 
Un lloc per viure.
Donostia. 
Coneix algun grup de 

música de la comarca? 
No.
Ha votat en les últimes 

eleccions? 
No. 
Quin és l’últim regal que 

li han fet? 
Un fulard groc. 

A quina hora acostuma a 
llevar-se al matí? 

Cap a les 8. 
És partidària de les mig-

diades?
Absolutament sí, abans de 

dinar.
A quin cantó del llit 

dorm?
Al dret.   
Quin fons d’escriptori té 

a l’ordinador?
La meva gossa Salomé. 
Esculli una paraula que li 

agradi (pel so, significat...). 
Lletraferit.
Quin cotxe té? 
Un Renault Grand Modus. 
L’última vegada que ha 

anat a missa? 
Pel funeral del meu pare, 

el 10 d’agost de l’any passat.
Un projecte immediat. 
Un llibre de fotos, amb 

David Ruano.
Un insult. 
Bastardo (en castellà).   
Una floreta. 
Bombó
Una olor.  
Romaní. 
Un ritual diari. 
Esmorzar al Cafè del Cen-

tre, cafè amb llet i croissant.
Una mania. 
Mossegar-me les ungles. 
Un personatge històric 
Camulle Claudel (escul-

tora).
Qui li agradaria ser?
Difícil, no ho sé.
Un hobby.  
Mirar. 
Un lema. 
Eres dueño de tu silencio y 

esclavo de tus palabras.
Què la treu de pollegue-

ra?  
El joc brut, la traïció.
Què canviaria del seu cos? 
Els cabells: llargs, fins als 

malucs. 
Una expressió molt utilit-

zada. 
Calla’t un mes!
Per què o per qui diria 

una mentida? 
Si no és vital, per no ferir 

a algú.
Què la fa riure? 
Louis de Funes.
I plorar?
La crueltat de la massa.
Quin és el seu pitjor mal-

son? 
Somniar que el meu pare 

(difunt) està viu, i desper-
tar.

Què té a la tauleta de nit?
Una foto del meu pare i de 

la meva mare, una espelma, 
una foto de la meva gossa 
Salomé, xiclets de menta, 
cigarrets, un encenedor, 
aigua, ulleres, el telèfon, 
taps... 

“No portaria mai ningú a Madrid”
La ballarina i coreògrafa de Cardedeu és partidària de fer migdiades, abans de dinar


