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Teatre

Kamuyot ha estat un èxit des del 
seu primer muntatge, l’any 2003, 
fins avui, i és possible que ho 
continuï sent d’aquí a 100 anys; 
milers de persones de tot el món 
han gaudit de la seva energia 
encomanadissa, de la proximitat 
amb els ballarins i de l’impacte 
plàstic d’aquesta coreografia 
d’Ohad Naharin (director de la 
Batsheva Dance Company i un 
dels coreògrafs més importants 
del moment) que ara forma part 
del repertori d’IT Dansa.

La companyia es va crear fa 15 
anys com a postgrau per als 
ballarins de l’Institut del Teatre. 
Sota la direcció de Catherine 
Allard, exballarina del 
Nederlands Dans Theater i la 
Compañía Nacional de Danza al 
costat de Nacho Duato, ha 
aconseguit un reconeixement 
tant en l’àmbit pedagògic com en 
l’escènic, sobretot gràcies a la 
importació i assimilació 
d’algunes de les creacions més 
interessants actualment. 
Kamuyot n’és un exemple.

Composta seguint el 
llenguatge expressiu que 
Naharin ha titulat Gaga, que 

refina i allarga tot el ventall de 
moviments corporals possibles 
“connectant punts entre el 
coneixement i allò desconegut, 
entre allò que fem i allò que ens 
està succeint”. Gaga és un 
llenguatge que atrapa amb força, 
i més encara quan la intenció 
manifesta de Kamuyot era posar-
se el públic més jove a la butxaca.

Aquest és un espectacle sense 
un únic punt de vista, on els 
espectadors es col·loquen als 
quatre costats i la il·luminació 
–natural en moltes ocasions– no 
permet l’engany. La invitació de 
Bobby Freeman Do you wanna 
dance? o també la roquera We’re 
gonna have a real good time 
together de Lou Reed marquen la 
sintonia: una crida, un convit, 
una festa on el públic pot 
participar copiant la coreografia 
que és accessible però enginyosa 
i divertida per damunt de tot. 
Amb Kamuyot celebrem el 
moviment i que els anys no ens 
aturin.

KAMUYOT
Mercat de les Flors. Del 18 al  
21 d’abril

Moviment centenari
Un espectacle pensat per als joves celebra el 
centenari de l’IT. Per Bàrbara Raubert
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Teatre Tantarantana
Flors, 22. 93 441 70 22.  
www.tantarantana.com.

NOU In the backyard De dc. a ds., 
21 h. Dg., 19 h. 16-20 €. Del 24 al 28 
d’abril.

Aquesta és la història d’un home que 
acampa al pati d’un solitari director de 
banc i que per alguna raó es nega a 
marxar.

Teatre Victòria
Paral·lel, 67. 93 329 91 89.  
www.teatrevictoria.com.

La familia Irreal. El musical Dc. 
i dj., 20.30 h. Dv., 21.30 h. Ds., 18 i 
21.30 h. Dg., 18 h. 29-37 €. Fins al 19 
de maig.

La Casa Reial ha estat implantada 
sense concessions a la societat actual: 
són una família que suporta el pes de la 
crisi, l’atur i els abusos dels que manen.

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

Els forats de casa De dj. a ds., 
20.30 h. Dg., 18 h. 18 €. Fins al 28 
d’abril.

Tots tenim coses a la nostra vida que 
ens fan sentir segurs. Imagineu que tot 
això fuig. És el viatge que farà aquest 
antiheroi de pel·lícula. 

Qui a casa torna Dv. i ds., 22.30 h. 
Dg., 20 h. 18 €. Fins al 5 de maig.

Londres, 1975. Teddy, professor de 
Filosofia a Amèrica, torna a casa per 
presentar la seva dona a la família, però 
la presència de Ruth despertarà molt 
aviat reaccions inesperades.

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

(!) Danza y chistes De dj. a ds., 21 
h. Dg., 20 h. 6 €. Del 18 al 21 d’abril.

No és cap títol poètic que amagui 
metàfores artístiques: ‘Danza y chistes’ 
és un espectacle improvisat però 
assajat durant tota la vida.

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

(!) Kamuyot De dj. a ds., 20.30 h. 
Dg., 18 h. 14-16,5 €. 18 al 21 d’abril.

Vegeu article en aquesta pàgina.
(!) Secció irregular: Black + 

Danzas Primitivas Dc., 20.30 h.  
12 €. Només dc.  24.

Nova sessió irregular i doble al 
Mercat, una performance sobre fer 
aparèixer les coses de Mette Edvardsen 
i la peça de Javier Vaquero.

Palau Sant Jordi
Pg. Olímpic, 5-7. 93 426 20 89.  
www.agendabcn.com.

(!) Cirque du Soleil: Michael 
Jackson. The Immortal World 
Tour De dc. a dv., 21.30 h. Ds., 17.30 i 
21.30 h. Dg., 19.30 h. 37-197 €. Fins al 
21 d’abril.

El Cirque du Soleil ressuscita 
Michael Jackson en aquesta 
espectacular fusió d’elements visuals, 
dansa, música i fantasia que 
submergeixen al públic en el món 
creatiu de Jackson. Un xou que captura 
l’essència, l’ànima i la inspiració del Rei 
del Pop.  

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

(!) Hábeas Corpus + The One + 
You are so beautiful Dv. i ds., 21 h. 
Dg., 19 h. 13 €. Del 19 al 21 d’abril.

Sessió de dansa amb tres peces de 
Jeanette Moreno Silva, Carlos Bonilla, 
Laura Villar i Miquel Barcelona.

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

(!) El lago de los cisnes. Ballet 
de Moscú De dc. a dv., 21 h. Ds., 18 i 
21.30 h. Dg., 18.30 h. 25-39 €. Fins al 
21 d’abril.

Per si quedava algú interessat en la 
dansa clàssica que no hagi vist ‘El llac 
dels cignes’, el Ballet de Moscou torna a 
omplir l’escenari del Tívoli de tutús. 
Una jove reina és cigne de dia i humana 
de nits per culpa d’un maleït encanteri 
que només capgirarà si algú li jura 
amor etern.

Giselle. Ballet de Moscú De dt. a 
dv., 21 h. 25-39 €. Fins al 26 d’abril.

El Ballet de Moscou porta al Tívoli 
amb un altre clàssic del ballet, Giselle’.

Ens agrada
El millor de la setmana

1Bona gent 
Teatre Goya Codorniu

Mercè Arànega es transforma 
en Margie Walsh, una 
interpretació que val quatre  
estrelles.  De dt. a dg.

2Els feréstecs 
Teatre Lliure: Montjuïc

Un repertori de luxe, a les 
ordres de Pasqual, celebra 
la festa dels salvatges de 
Goldoni.  De dc. a dg. 

3Contra l’amor 
La Seca

La qüestió és què queda 
de l’amor, avui, i Esteve 
Soler ofereix una resposta 
magistral.  De dc. a dg.  

Dansa
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

Atreviu-vos a seguir aquests enginyosos moviments...
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