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Teatre

TOTA LA CARTELLERA
a www.timeout.cat

Els valencians Juja teatre presenten 
un muntatge hereu de la seva 
trajectòria més ‘gamberra’, 
apolíticament incorrecte, cítric, 
espasmòdic, esfintíric però sobretot…
d’humor. Un viatge als indrets 
nocturns d’una gran ciutat.

Dansa
Espai MER
Sant Josep Oriol, 17 baixos. 615 57 56 
85. empara-rossello.com

Els objectes també parlen Cada 
dijous, 20 h. 5 € (instal·lació), 7 € 
(instal·lació i performances. A partir del 
5 de setembre

‘Els objectes també parlen’ mostra 
com en la quotidianitat podem trobar-
hi inserits paràmetres artístics. Els 
objectes, encara que sovint no ens 
n’adonem, dialoguen amb nosaltres i 
l’espai. L’Empara Rosselló es presenta 
com a obra artística dins la instal·lació 
fent una sèrie d’accions sobre el seu 
mètode de treball, el sistema MER.  La 
instal·lació ‘Els objectes també parlen’ 
es presentarà cada dijous a la mateixa 
hora amb accions diferents.

SAT! Sant Andreu Teatre
Neopàtria, 54. 93 345 79 30.  
www.bcn.cat/santandreuteatre

Dancing partners De dj. a ds., 
20.30. 15 €. Del 12 al 14 de setembre.

Barcelona serà la ciutat pionera per a 
Dancing Partners, un intercanvi 
artístic que oferirà un programa de 
peces curtes de companyies 
internacionals. Es tracta d’un projecte 
internacional que inclou, com a 
activitats paral·leles, un taller de dansa 
integrada impartit per Marc Brew, un 
taller per a joves i persones amb risc 
d’exclusió social de Company 
Chameleon, una residencia artística, 
entre d’altres. Hi intervenen Thomas 
Noone Dance (ES), Company 
Chameleon (UK), NorrDans (SE), Ando 
Danse (FR), Company E (EUA), i Marc 
Brew Company (UK).

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

El lago de los cisnes: Ballet 
Nacional de Cuba De dt. a dv., 21 h. 
Ds., 18.30 i 22 h. Dg., 18.30 h. 23-43 €. 
Fins al 15 de setembre.

Aquesta obra va tenir la seva estrena 
al Teatre Bolxoi de Moscou, el 20 de 
febrer de 1877. Va ser reestrenada en 
una nova i exitosa escenificació el 27 de 
gener de 1895, al Teatre Marinski de 
Sant Petersburg, amb els actes primer i 
tercer coreografiats per Marius Petipa, 
i el segon i quart actes per Lev Ivanov. 
En la versió creada per Alicia Alonso, 
la coneguda estructura argumental, 
coreogràfica i musical Petipa-Ivánov-
Txaikovski se sintetitza en tres actes i 
un epíleg. D’acord amb l’estètica del 
Romanticisme, el seu argument és una 
fantàstica història que inclou 
prodigioses transformacions, 
encantaments i monstres malignes, 
però en què apareix l’amor com una 
força triomfant sobre els més terribles 
poders.

Mitja dotzena de companyies ens 
esperen al Sat! per començar el 
curs amb força. Són els nostres 
companys de ball d’aquesta 
tardor, els millors dancing 
partners per retrobar-nos amb 
espais interiors i horaris marcats, 
i sentir-nos encara lliures. 
Agrupats al voltant de Thomas 
Noone, una vintena de ballarins i 
coreògrafs participen d’aquesta 
experiència pilot que arranca a 
Barcelona i després es traslladarà 
a Suècia i la Gran Bretanya. 
“Portem dos anys fermentant el 
projecte per crear sortides a la 
nostra feina, ja que a Espanya 
sembla que tot està en repòs, i 
volíem mantenir-nos en contacte 
amb gent amb qui hem treballat 
de gust de manera 
col·laborativa”, explica el 
coreògraf  anglocatalà.

Les ganes d’apropar tot tipus 
de públic a l’art del moviment ha 
empès els gestors del teatre a 
seguir aquesta proposta plena 
d’activitats per a famílies, 
professionals, amateurs i 
ballarins amb diferents 
capacitats, i pensada en xarxa, 
“avui en dia, per a un teatre no és 

suficient de programar obres, cal 
buscar més dimensions a l’art 
escènic”. Una altra cosa són les 
possibilitats econòmiques. Per 
això val més mirar enfora, encara 
que “treballar aquí i a l’estranger 
sigui esquizofrènic, i de vegades 
em sento com un captaire; tots els 
dancing partners han aportat 
molt més que el seu art al 
projecte”. Noone també es 
refereix a la falta de concreció del 
suport institucional i d’uns ajuts 
que no se sap quan arribaran. “El 
problema principal per al nostre 
sector a Espanya és que no hi ha 
previsió. A mi l’espontaneïtat 
m’atrau molt, però en la gestió 
cultural és fatídica”. 

En cap cas no ha disminuït la 
qualitat creativa local ni les ganes 
de conèixer del públic de 
Barcelona, i per a ells s’ha enfocat 
la programació dels tres dies que 
dura Dancing Partners, i que 
començarà el dia 12 amb cinc 
espectacles de tres de les 
companyies convidades: 
Concursus i Push, de la Company 
Chamaleon anglesa, explorant el 
poder del tacte; una peça d’Ohad 
Naharin interpretada pels suecs 

de Norrdans, Two duos and two 
trios. I dues peces del coreògraf  
australià Marc Brew: Nocturne i 
Remember when. Quan aquest 
creador de consolidada formació 
clàssica i contemporània va tenir 
un accident de cotxe l’any 97 i va 
quedar en una cadira de rodes, la 
seva carrera coreogràfica no va 
aturar-se. Al contrari, Marc Brew 
va donar una empenta a la seva 
creativitat i va continuar com a 
coreògraf  contemporani, mentre, 
per altra banda, s’endinsava pel 
camí de la dansa integrada, de la 
qual també en farà un taller.

Allò que uneix totes les 
companyies que participen a 
Dancing Partners són “les ganes 
d’investigar i compartir la 
dimensió social de la dansa, 
mantenint una línia artística 
particular”. És la crisi la que ens 
empeny a observar aquesta 
dimensió social? “No, ni és cap 
moda passatgera, sinó una 
necessitat bàsica que sentim de 
vincular-nos amb l’entorn. 
Entenem que la dansa és una eina 
per relacionar-nos amb allò que 
ens envolta, no només una acció 
que comença i acaba en ella 
mateixa”.

El dijous, un brindis després de 
l’espectacle permetrà que el 
públic s’acosti als artistes, amb 
una xerrada distesa per saber 
més de la seva obra i del projecte 
particular de cadascú.
 
DANCING PARTNERS
SAT!. De dj. 12 a ds. 14

Dansa
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

Els suecs Norrdans vénen convidats per Thomas Noone.

El SAT! dóna el tret de sortida al setembre 
amb un programa participatiu i energètic.  
Per Bàrbara Raubert

Companys de ball

Coooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooordina Andreuuuuueuuuuuuuuuuuuuuu Go  mila
agogogoggogoogogoogoogogoggogogogogoogoogoooogggggoggggooooogogooogoogggogogggogoooogogogogggoggggggoooooogogooogggggoooooggggogggogooooogoggggggooooooogggooogooooogogggoooooooggoooogoogggooogogoooogggogogoooogoooggggggooooooooggogooooogggogoooooggoooggooogoogggoogoogggooogooggoooggggggggggg mila@timeoutoutttttoutttouo toutouttttttooouttttouttououttooooooutoutoooooutuuuuuuuutoooouuuutuuuuuouuutooooooutoououtuuuuuuuuuuuttutoutoutooooutooutuutuuuuuuuuuuuuttttoooooooooutoutouuuuuuuoutttoooooouuutttoooooooutoutooutuuuuuuuuttooooooutoooutouuuuuuuuuutttoooooooutooutuouuuuuuuuouuttttttttoooooooououtoooouuutuuuuoutuuuuttttttoutooooooooouuoutuuuuttttttooooooouutouttttttooooooutoutooutoutouttoooooooououtttttooooooutoutooouttttooooooooutouutttttoooooooooutttttttooooooooutttt.ca.ccc.ccc.....cc...c.....ccc.....cc....ccccc t


