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TeatreEl nom de Nunart està format per 
una paraula en esperanto, nun 
–que vol dir contemporaneïtat– i 
art –entès com a creixement–. I 
no en va parteixen del llenguatge 
de l’esperança per encapçalar la 
seva particular filosofia que, 
contra tot pronòstic, cada dia 
guanya més força. “Cal treure’ns 
l’estigma de sector cultural per 
recuperar el fet artístic”, ens 
explica Miquel Barcelona, un 
dels membres de Nunart. Amb 
intercanvis de temps, lloguers 
populars i mínimes aportacions 
dels seus socis, aquest centre de 
creació ha aconseguit 
capitalitzar l’energia de molts 
joves artistes que busquen un 
lloc on treballar i mostrar-se.

Els divendres de març, a 
Nunart es presenta la companyia 
Proyecto Experimental, dirigida 
per Mauro Barahona amb El 
síndrome de Julieta; Avui em 
veus, demà seré invisible d’Èlia 
Genís i Montse Roig, i el duet 
format per César Lopez i Jérémy 
Biger amb la seva Mesa. Formen 

part de la programació de 
treballs en procés, que sumats a 
les sessions semestrals de Dansa 
en Espècies, als espectacles del 
festival d’estiu Nunoff  i als 
entrenaments regulars, fan que 
la dansa representi la meitat de 
les accions que avui es duen a 
terme a Nunart. 

Tot va començar fa cinc anys, 
quan Barcelona va convèncer 
uns quants amics per crear el seu 
primer gran espectacle. 
“Assajàvem al claustre de 
l’oratori de Sant Felip Neri, a 
Gràcia, fins que un dia de pluja 
ens van obrir els locals socials del 
segon pis i vam quedar fascinats. 

Vam idear un festival per 
finançar-ne el lloguer i des de 
llavors no hem parat de fer i rebre 
propostes, i això vol dir que és 
útil”. I ha tornat a passar: fa pocs 
mesos han descobert un nou 
espai per emplenar de vida i 
d’art, aquest cop al Guinardó, 
però curiosament també 
pertanyent a l’Esglésa. Es tracta 
de l’antiga parròquia de la Mare 
de Déu de Montserrat, amb una 
sala impressionant de 300 m2 i 
7,5 m d’alt que han entapissat 
amb fusta i linòleum, deixant a la 
vista tota la història de les seves 
parets desenguixades. 

En total, Nunart suma 1.000 
m2, tants com La Caldera o El 
Graner. Però de tots els centres de 
creació que existeixen a la ciutat, 
aquest és el que rep menys diners 
públics i el que més residències 
ofereix, quaranta l’any passat. 
“Quan t’instal·les en la queixa, 
mates la creació. D’espais n’hi ha 
molts, el que fa falta és 
creativitat”. A ells els en sobra: la 
fotògrafa Clara Bes, la cantant 
Mariona Castillo, la ballarina 
Gisela Creus i l’actriu Gemma 
Martínez són els altres capitans 
d’aquesta aventura. “Mai no hem 
triat de fer gestió, dissenyem les 
activitats a partir de les nostres 
necessitats, que coincideixen 
amb les de molts altres”. 
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Qui a casa torna de Harold Pinter 
(traducció de Joaquim Mallafré). Dir: 
Salvador Esplugas. Amb Carles García 
Llidó, Marius Hernández, Karme 
Màlaga, Xavi Mañé (a partir del 23 de 
març substituït per Ruben Serrano), 
Rafel Pi, Gal Soler. Dv. i ds., 22.30 h. 
Dg., 20 h. 18 €.  

Londres, 1975. Teddy, professor de 
Filosofia a Amèrica i fill gran de la 
família, torna a casa per presentar la 
seva dona a la família. La presència de 
Ruth en aquesta casa despertarà molt 
aviat reaccions inesperades. 

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

(!) Patio de improvisaciones: 
Solo al Patio Amb Pere Faura. Dt., 
21 h. 6 €. Només dimarts 19 de març. 

Espectacle d’improvisació amb el 
moviment i la paraula d’un sol 
performer, sol a l’espai, sense ni músic 
ni tècnic de llum, sense saber què farà 
ni què passarà. El buit total. 
Improvisació pura i dura. 

(!) Quemarlo todo de Diana J. 
Torres. De dc. a dv., 21 h. 10 €. Del 13 al 
15 de març. 

‘Quemarlo todo’ és una performance 
queer de Diana J. Torres AKA 
Pornoterrorista. Una proposta per 
deixar el cinisme fos i lliurar-se 
valentament a la praxis de la sinceritat 

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

(!) Fragments de Les Slovaks 
Dance Collective. Amb Milan Herich, 
Anton Lachky, Milan Tomasik, Peter 
Jasko, Martin Kilvady. De dj. a ds., 
20.30 h. Dg., 18 h. De 18,50 a 22 €. Del 
14 al 17 de març. 

Les SlovaKs creen un espectacle ric 
en imatges i emocions, una 
tragicomèdia que reflecteixi les 
complicacions i les contradiccions de la 
vida i que mostri la fragilitat humana. 

Nau Ivanow 
(Hondures, 28-30). T. 93 340 74 68 . 
www.nauivanow.com.  

(!) Elegantly Wasted Dir: Nadine  
Gerspacher. Amb Anna Fontanet 
Bassas, Helena Canas Estremera i 
Nadine Gerspacher. Dv. i ds., 21 h. Dg., 
19 h. 12 €. Del 15 al 17 de març. 

Opereta de teatre físic que narra 
escenes quotidianes de una diva 
desorientada. La posada en escena 
tragico-còmica introdueix l’espectador 
en el marc de les emocions ocultes. 

Teatre Tívoli 
(Casp, 8). T. 93 412 20 63. www.
grupbalana.com.  

Sara Baras: La Pepa Amb Sara 
Baras, Jose Serrano, Carmen Camacho, 
Charo Pedraja i altres. De dt. a dv., 
21.30 h. Ds., 18.30 i 21.30 h. Dg., 19 h. 
De 22 a 48 €. Fins al 31 de març. 

Sara Baras presenta a Barcelona el 
seu darrer espectacle. Amb una  
dramatúrgia flamenca commemora els 
200 anys de la Constitució de Cadis. 

Miquel Barcelona ballant durant el cicle Dansa en Espècies.

Hi ha una paraula que sona molt en el món de 
la dansa: Nunart. Per Bàrbara Raubert

Quan el cara a cara 
torna a ser el repte
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Quan t’instal·les 
en la queixa, 
mates la creació. I 
ara el que fa falta 
és creativitat


