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Teatre

TOTA LA CARTELLERA
a www.timeout.cat

al món... Les històries de famílies de 
diferents condicions socials serveixen a 
l’autor per parlar dels límits de l’amor.

NOU (!) Grec 2013: TV & Misèria 
de la II Transició De dj. a ds., 20.30 
h. 24 €. Del 18 al 20 de juliol.

D’Albert Boronat. Dir: Carme 
Portaceli. Amb David Bagés, Lluïsa 
Castell, Gabriela Flores, Albert Pérez.

Vegeu l’article a la pàg. 60.

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

Maleïts gossos Dg., 20.30 h. 
10-18 €. Fins al 28 de juliol.

Una banda de sis delinqüents amb 
noms falsos atraquen un banc per 
endur-se uns diamants. Però abans que 
soni  l’alarma, la policía ja ha arribat. 
Alguns moren en l’atracament i la resta 
es reuneix al lloc convingut, on sospiten 
que un d’ells és un policia encobert.

Dansa
La Caldera
Torrent d’en Vidalet, 43. 93 415 68 51. 
www.lacaldera.info.

(!) Grec 2013: Cal·ligrames en 
moviment. Itinerari dansat per 
Barcelona Ds., 11 h. 10 €. Fins al 20 
de juliol. 

En els darrers divuit anys, La 
Caldera ha establert lligams amb 
diferents centres de creació de la ciutat, 
creant una xarxa que ara ens conviden 
a conèixer en aquest recorregut en 
companyia d’unes narradores 
rapsodes. Un cal·ligrama literari que és 
diferent cada vegada i que s’inspira en 
els espais que es visitaran. 

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

NOU (!) Grec 2013: Plexus Ds. i 
dg., 21.30 h. 26 €. 20 i 21 de juliol. 

D’Aurélien Bory. Amb Kaori Ito.
Aurélien Bory ha creat muntatges 

plens de màgia en què sovint els 
objectes i l’escenografia tenen un paper 
destacat. Ara posa l’intèrpret en primer 
pla per tal de dibuixar el retrat de la 
ballarina que veureu en escena. 

NOU (!) Grec 2013: Yesterday 
Dt. i dc., 22 h. 26€. 23 i 24 de juliol. 

De Jasmin Vardimon.
Jasmin Vardimon és un nom influent 

de la dansa contemporània. 
Perspicaços i captivadors, els seus 
muntatges uneixen humor, drama, 
provocació i  imatges sorprenents, 
creades amb un ús intel·ligent dels 
recursos audiovisuals.

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 €. Fins al 28 de juliol.

Dir: Luciano Ruiz.
La cigarrera gitana més famosa de la 

explica la seva història en clau 
flamenca en aquest espectacle on 25 
artistes entre ballarins i músics, 
liderats per la jove promesa de la dansa 
espanyola i flamenca Erika Macías.

Les creacions de la Compagnie 
111, d’Aurélien Bory, són com 
petites joies de rellotgeria, 
capsetes musicals amb els 
mecanismes a la vista i lluint la 
seva transparència. Són 
espectacles que giren cadascun 
al voltant d’una troballa especial, 
a partir de la qual l’escena i tot el 
teatre queda transformat. 
Aquest cop, la troballa és la 
ballarina Kaori Ito. “El primer 
cop que la vaig veure, només en 
entrar a escena em va deixar 
al·lucinat”. “Després hi vaig voler 

parlar i també em va sorprendre 
la seva humilitat i l’esforç amb 
què havia eixamplat les 
habilitats dels seu cos”. 

Kaori Ito és una ballarina 
excepcional que es va formar al 
Japó fins als divuit anys, quan va 
decidir marxar a Nova York, i 
després a Europa ha treballat 
amb artistes com Alain Platel, 
Philippe Découflé i Sidi Larbi 
Cherkaoui. Una de les seves 
darreres interpretacions ha estat 
una coreografia pròpia, on 
col·loca el seu cos dins de quatre 

models de dona diferents. Però 
quina és la identitat real 
d’aquesta artista que viu entre 
dos mons culturals tan diferents? 

“He intentat entrar en el seu 
espai intern”. Però, més enllà 
d’un retrat pictòric, Bory 
proposa una aproximació a 
l’experiència del moviment de la 
intèrpret. “M’interessava el 
diàleg entre el seu cos i l’univers, 
la seva percepció de l’interior i 
l’exterior”, trobar els fils 
invisibles que s’estenen com 
teranyines, des de cada dit i cada 
mirada, en tot moment. D’aquí ve 
el nom de la peça; en llatí Plexus 

vol dir ‘xarxa’, ‘lligams’. “He 
construït una estructura 
inspirada en la seva dansa, però 
amb la voluntat que reveli alguna 
cosa més universal”.

La formació de Bory inclou el 
circ, l’arquitectura i la ciència 
pura. Sembla impossible trobar 
referents tan llunyans en una 
mateixa persona, però potser és 
que no ho són tant. “Tot cap en un 
escenari”, assegura Bory. La 
sorpresa, sobretot. “M’encanta 
trobar noves combinacions amb 
elements que semblin estar molt 
separats els uns dels altres, 
perquè la imaginació hagi de 
trobar el seu camí”. Bory juga 
amb el seu públic al trompe-l’oeil 
escènic. 

Cada peça de Bory és una nova 
fórmula reactiva d’elements 
corporals, físics i escènics, una 
nova oportunitat d’experimentar 
l’entorn de manera diferent. “No 
hi ha una sola manera 
d’enfrontar-se a un espectacle, ha 
de ser una experiència personal 
de cadascú”. Intuïció i sospita 
estan en plena acció davant les 
seves obres, però no són 
suficients per preveure per on 
seguirà la creació de Bory, ni 
quin nou element entrarà al seu 
joc. “Ja saps com funciona el 
coneixement: com més coses 
saps, més en vols saber”.  

PLEXUS
Mercat de les Flors  
Dv. 19 i ds. 20

El primer cop que 
vaig veure Kaori 
Ito en escena em  
va deixar 
al·lucinat

La dansa, l’arquitectura i la física són poemes 
escrits entre el cos i l’espai als ulls d’Aurélien 
Bory. Per Bàrbara Raubert

Com una teranyina

Dansa
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

Aquí la tenen: diuen que és millor ballarina del món.
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