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A mig camí entre ser nens i 
convertir-se en adults, el cos d’un 
adolescent canvia amb la seva 
identitat, i és per això que tenen la 
virtut d’incomodar, desobeir i, 
potser, trobar nous camins. Per 
regla general, els adults desconfi en 
dels adolescents i sovint els 
ignoren, com si ells mateixos no 
fossin fruit de la seva adolescència. 
Però el que passa és que els fa por 
la seva insolència perquè, llançada 
amb habilitat, saben que podria 
desfer l’edifi ci de normes 
assimilades –no sense esforç– 
entre les quals han après a moure’s 
com si les haguessin creat ells 
mateixos. Regles compartides que 
serveixen per conviure, a més de 
distingir els elements socials 
responsables i capacitats per 
imposar-les a la resta del grup, és 
clar, com als adolescents.

De tot això ens parla Si existeix 
l’altre, potser existeixo jo, 
l’experiment artístic i social que 
veurà la llum al Tantarantana sota 
el padrinatge dels directors 
teatrals Roberto Romei i Julio 
Álvarez, junt amb el dramaturg 
Albert Tola i les coreògrafes 
Teresa García i Constanza Brncic, i 
que forma part d’una nova línia de 

programació de la sala del Raval 
dirigida a aquesta franja d’edat 
que, fi ns ara, havia quedat més 
descuidada pels teatres. 

El nou epígraf  de TANTAjove 
s’inaugura, doncs, amb un treball 
que ha durat cinc mesos 
d’investigació compartida entre 
els cinc reconeguts artistes i una 
vintena de joves del Raval d’entre 
12 i 18 anys. Si existeix l’altre, 
potser existeixo jo és un treball fet 
de supòsits i sorpreses amb 
l’objectiu de donar forma a un 
espectacle sobre la situació que 
viuen aquests adolescents, els seus 
interessos i els seus projectes 
individuals explicats des de 
l’experiència i l’expressió del seu 
cos.

Enderrocant estereotips sobre 
ells mateixos i sobre el que se 
suposa que és la dansa, aquests 
joves s’han convertit en els 
protagonistes de la seva història i 
han construït una obra fresca i 
divertida per al públic en general. 
Per veure’ls créixer. 
 
SI EXISTEIX L’ALTRE, POTSER 
EXISTEIXO JO 
Teatre Tantarantana 
Del 31 de maig al 3 de juny

Adolescents
El Tantarantana programa un espectacle amb 
nois d’entre 12 i 18 anys. Per Bàrbara Raubert

vida plena però els esdeveniments que 
aquesta li ha reservat, així com les 
decisions que ha pres, l’han portat a la 
solitud i a la desesperació. 

El mètode Jennifer Dc., 21 h. De 8 a 
12 €. 

Cinc caixeres de la cèlebre cadena de 
supermercats Epaski són aspirants a 
aconseguir un càrrec superior dins de 
l’empresa. Les cinc són citades a la 
mateixa hora en un mateix lloc per al que 
sembla ser un procés de selecció grupal, 
un mètode de selecció ben especial, de 
nom en clau: El Mètode Jennifer. 

Paraula de dones: El Cabaret Dj., 
22.15 h. De 10 a 14 €. 

Espectacle fresc i vital, inspirat en un 
cabaret i en què la música i el text es 
mesclen per oferir una visió polièdrica i 
complexa de les dones, els seus 
pensaments, les seves proeses 
quotidianes. 

Tarda de gossos Dir: Serapi Soler. 
Amb Josep M. Riera. Dg., 20 h. De 7,5 a 
14 €. 

Sonny, un veí de Brooklyn decideix 
conjuntament amb el seu company 
Salvatore atracar un banc del mateix 
barri de Nova York. Aquest és només el 
principi d’una història de violència, 
intriga, repressió i amor que parla d’una 
generació marcada per la guerra del 
Vietnam i la revolució sexual. 

Versus Teatre 
(Castillejos, 179). T. 93 232 31 84. www.
versusteatre.com.  

The lonesome west de Martin 
McDonagh. Dir: Pepa Fluvià. Amb 
Eduard Buch, Isidre Montserrat, Sergio 
Alfonso i Aida Oset. De dm. a ds. 21 h., 
Dg. 19 h. 16 €. Fins l’1 de juliol. 

En un petit poble irlandès, dos 
germans que acaben d’enterrar el seu 
pare, mort “accidentalment”, mantenen 
una violenta relació; plena de retrets. El 
mossèn del poble busca restablir la pau al 
poble i particularment entre els germans, 
però les seves crisis de fe el mantenen 
submergit en l’alcoholisme que només 
remet davant la presència de Girleen, una 
jove que trafi ca amb alcohol per 
aconseguir els seus somnis. 

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

Solos Bach & Gould d’Albert 
Quesada. Amb Federica Porello i Mireia 
de Querol. Dj. i dv. 21 h. 5 €. Només 24 i 
25 de maig. 

Albert Quesada experimenta amb les 
variacions que poden fer dues ballarines 
sobre la mateixa partitura i, per fer-ho 
millor, agafa ‘Les variacions Goldberg’ de 
Bach però en les versions interpretades 
pel pianista Glenn Gould, alabades per 
uns i tractades d’heretgia per altres 
experts musicals. 

Coliseum 
(Gran Via, 595). T. 93 317 14 48. www.
grupbalana.com.  

El lago de los cisnes de Piotr Ilitx 
Txaikovski. Amb Ballet Estatal Jarkov. 
Dc. i dj., 21 h. Dv., 21.30 h. Ds., 18.30 h. 
Dg., 18 h. De 35 a 44 €. Del 30 de maig al 
3 de juny. 

Una de les obres claus del repertori de 
ballet clàssic ens apropa a un conte de 
fades. Un bruixot ha transformat la reina 
Odette en cigne i és a la nit quan recupera 
l’aparença humana; un príncep que li juri 
amor etern desfarà l’encanteri. Més de 30 

ballarins es mouen per l’escenari en 
aquesta versió, representada pel famós 
Ballet Corona del Teatro de Moscú. 

(!) Spirit of the dance Dir: David 
King. Dc. i dj., 21 h. Dv., 21.30 h. Ds., 18 
h. Dg., 18 h. (Dv. 18 també a les 18.30 h. 
Ds. 19 també a les 21 h. Dg. 20 també a les 
21 h). De 29 a 49 €. Fins al 27 de maig. 

És un dels grups amb més èxit 
d’Irlanda (amb permís d’U2) de dansa i 
música tradicional. De fet és un dels deu 
espectacles amb el mateix títol que hi ha 
fent ‘bolos’ per tot el món. Aquí seran vint 
ballarins que fusionaran el kilt amb 
danses d’arreu. 

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

Festival de Claqué: Gala Dg., 19 h. 
12 €. Només diumenge 27. 

Espectacle de claqué a càrrec de les 
companyies i ballarins i ballarines es 
professionals del país, juntament amb 
els artistes convidats del Festival 
d’aquest any, com els internacionals Lane 
Alexander, Pia Neises i amb música en 
directe.  

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

(!) Festival de Claqué: Mostra 
coreogràfi ca Ds., 21.30 h. 6 €. Només 
dissabte 26. 

Hi ha molts practicants amateurs de 
claqué i molt de talent amagat que vol 
sortir a la superfície. El 9è Festival de 
Claqué de Barcelona repeteix 
l’experiència de l’any passat i convoca els 
ballarins semiprofessionals perquè 
puguin presentar les seves creacions... Hi 
seran els nous coreògrafs i ballarins, 
diamants en brut. 

(!) Festival de Claqué: Tap Jam 
Dv., 22 h. 6 €. Només divendres 25. 

Tap Jam que coincideix amb el Dia 
Internacional del Claqué: La 
improvisació és una de les claus de la Tap 
Jam; els ballarins, acompanyats per un 
trio de jazz en directe, seleccionen un 
tema i encadenen passos i moviments. 
Tampoc hi faltaran les coreografi es 
estàndard del claqué, aptes per a tots els 
ballarins que les coneguin. 

Porta 4 
(Església, 4-6, local 6). T. 93 185 48 40 . 
www.porta4.cat.  

No Exit? d’Elisenda Selvas . Dir: 
Elisenda Selvas . Amb Elisenda Selvas. 
60. Dg., 19 h. 10 €. Diumenges de maig. 

Projecte interdisciplinar de teatre físic, 
performance, música en directe i 
videoprojeccions, de creació pròpia. 

Teatre Lliure: Montjuïc 
(Pg. Santa Madrona, 40-46). T. 93 289 27 
70 . www.teatrelliure.com.  

 Cesc Gelabert V.O.+ Dir: Cesc 
Gelabert. Amb Cesc Gelabert. De dc. a ds., 
20.30 h. Dg., 18 h. De 16 a 25 €. Del 24 de 
maig al 3 de juny. 

Nou 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.

Dansa i teatre al servei dels més joves.

Dansa
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat


