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Teatre

La Macana és una companyia 
jove però seriosa, i així són els 
seus espectacles: enèrgics; que 
fan camí sense destinació clara; 
contundents en els gestos i 
gaudint del cos i de les seves 
llargues cabelleres; que caminen 
descaradament però 
introspectius en l’estar. I és així 
com atrauen les mirades. 

Caterina Valera (la Corunya, 
1983) i Alexis Fernández 
(Santiago de Cuba, 1975) es van 
trobar a la primera producció del 

Centro Coreográfico Galego l’any 
2007 i continuen treballant des 
d’aquesta punta del món “perquè 
ens agrada viure aquí, la qualitat 
del dia a dia, encara que el nostre 
treball cada cop ens porti més a 
fora. L’any passat el 80% de les 
nostres actuacions van ser a 
l’estranger”, explica la Caterina.

Ven és la primera peça creada 
conjuntament, i van estrenar-la a 
l’Havana el 2008. Però cinc anys 
després –quan ja ha viatjat per 
més de vint països i a Madrid va 

obtenir el primer premi, el premi 
del públic i el premi de la crítica al 
Certamen Coreogràfic de 
Madrid–, continua de gira 
perquè és una peça que “agrada 
molt i és molt fàcil per a tot tipus 
de públic”. I tant és així que la 
mateixa Caroyln Carlson els va 
proposar una residència al 
Centre Coreogràfic de Roubaix, 
al departament de Pas-de-Calais, 
que dirigeix des de fa deu anys. 
Al Brasil els esperen per a la seva 
propera estrena, i a Alemanya, hi 
estan convidats a coreografiar 
amb ballarins de hip-hop locals. 
“Però el país que més ens ha 
acollit darrerament ha estat 
Itàlia”, se sorprèn la Caterina. 

Salts, portés, empentes... 
Valera i Fernández es fan moure 
l’un a l’altre en aquest duet de 
carrer que és una trobada de dues 
ànimes que no sabien que es 
buscaven i que es perden en cada 
abraçada per enxampar-se més 
enllà. “El nostre treball no pot 
definir-se en cap línia, diria que 
és bàsicament instintiu”. Un 
instint bàsic però treballat en 
teatres, sales d’assaig i també en 
espais públics. 

No en va Alexis Fernández ha 
estat director de diversos 
festivals de dansa al carrer on els 
passejants es trobaven amb 
ballarins amagats entre les 
columnes. “L’escola cubana és 
molt intel·ligent perquè barreja la 
formació clàssica amb la dansa 
contemporània i el folklore, de 
manera que els és molt fàcil 
deixar-se anar quan cal”. Per 
contra, continua Varela, “de la 
meva formació clàssica, no n’he 
retingut gaire cosa”. Aquests 
dies tenim una oportunitat d’or 
per gaudir-ne: amb un taller al 
Centre Cívic de la Barceloneta i la 
presentació al festival Per Amor 
a l’Hart, de l’Hospitalet.  

VEN
Centre Cívic de la Barceloneta 
(taller). Del 2 al 5 de juliol 
Festival per l’Amor a l’Hart 
(Rbla. de Marina de l’Hospitalet 
de Llobregat). 6 de juliol

El nostre trenall 
no pot definir-
se en cap línia, 
és bàsicament 
instintiu

TOTA LA CARTELLERA
a www.timeout.cat

Teatre Sant Medir
Constitució 17.

Los Miserables De dt. a dv., 20 h. 
Ds., 17 i 21 h. Dg., 18 h. 12-15 €. Fins al 
30 de juny.

El grup de teatre musical de 
l’acadèmia Set d’acció presenta l’obra 
‘Los Miserables’, un dels grans 
musicals de tots els temps. 

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

Anomia De dc. a ds., 21 h. Dg., 19 h. 
16-20 €. Fins al 14 de juliol.

D’Eugenio Amaya. Amb: Pablo 
Bigeriego, Maria Luisa Borruel, Quino 
Díez, Cándido Gómez, Elías González.

Vegeu crítica a la pàg. 61.

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 30 
de juny.

De: Joan Lluís Bozzo iJordi Ventura. 
Dir: Joan Lluís Bozzi i Joan Rufas. Amb: 
Toni Albà, Mireia Portas, Queco Novell, 
Agnès Busquets, Anna Bertran, Xavier 
Serrano, Mònica Pérez, David Olivares.

La Casa Reial ha estat desposseïda 
de tot privilegi i implantada sense 
concessions a la societat actual, 
esdevenint una família real que 
suporta, com totes, el pes de la crisi, 
l’atur ferotge, el venciment de la 
hipoteca i els abusos dels que manen.

Teatreneu
Terol, 26. 93 285 37 12.  
www.teatreneu.com.

3.2.1 Dc., 21 h. 12-18 €.  
Fins al 3 de juliol. 

Una comèdia emprenyada amb el 
nostre present on dues amigues es 
retroben al seu refugi particular.  El 
futur t’espera on s’amaga el sol. El 
veus?

Dansa
BTM
Guàrdia Urbana, 7. 93 423 15 41. 
www.agendabcn.com.

Rouge! Dj. i dv., 20.30 h. 20-45 €. 
27 i 28 de juny. 

Torna el Festival Biennal de Dansa 
de l’Escola Coco Comin, que, sota el títol 
‘Rouge!’, representarà una versió de 
‘Moulin Rouge’, amb la participació de 
més de 1.000 intèrprets sobre l’escenari. 

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

Carmen, Ballet Flamenco de 
Madrid De dt. a ds., 18.30 h i 21 h. Dg., 
18.30 h.. 20-38 €. Del 2 al 28 de juliol.

La cigarrera gitana més famosa de la 
història de la òpera explica la seva vida 
en clau flamenca en aquest espectacle 
on 25 artistes entre ballarins i músics, 
liderats per Erika Macías, posen en 
escena la immortal història d’amor 
tràgic de Carmen.

La companyia La Macana no enganya,  
i quan diuen ‘ven’ és que realment volen  
tenir-te a prop. Per Bàrbara Raubert

Vine, t’ho diuen ells

Dansa
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

Acrobàcies i dansa. 

Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat
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