
62  www.timeout.cat

T
e
a
tr

e

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

Babet. Cuina a tres veus De dj. a 
ds., 20 h. Dg., 18 h. 20 €. Fins al 10 de 
novembre.

Fa 10 anys la Clara, l’Olívia, la Tina i 
en Xavier tenien un somni: obrir un 
restaurant al qual posarien de nom 
Babet. Ara es retroben homenatge al 
Xavier. Han passat 10 anys d’ençà que 
tingueren aquell somni. 

Dansa
Can Felipa
Pallars, 277. 932 563 840.  
www.cccanfelipa.cat.

GRATIS Escena Poblenou 2013: 
Deal Dv., 19 h. Dg., 17.30 h. Del 18 al 
20 d’octubre.

Creació, coreografía i interpretació: 
Matias Marré.

A través de moviment i una mescla 
entre llenguatges de circ i dansa, 
aquesta peça desenvolupa un univers 
particular de trobades, amb l’altre, amb 
els objecte, amb la nostra força i 
fragilitat.

GRATIS Escena Poblenou 2013: 
El Pelat Dv., 18 h. Només 18 
d’octubre. 

De Joan Català.
‘El Pelat’ és un espectacle que 

elimina les fronteres entre la dansa, el 
circ, el teatre i la ‘performance’, entre 
públic i espectador.  

Hangar
Ptge. del Marquès de Santa Isabel, 40. 
93 308 40 41. www.hangar.org.

(!) Escena Poblenou 2013: El 
pliegue Dv., 22 h. Aportació 
voluntària. Només 18 d’octubre. 

Sonia Sánchez se centra en aquesta 
peça en la memòria interna i externa de 
cada plec, les actituds i els gestos, 
utilitzant cada experiència com uns 
moviments interns del sòl.

GRATIS (!) Escena Poblenou 
2013: La unión de los conjuntos 
Ds., 18.30 h. 18 i 19 d’octubre. 

L’artista Denys Blacker juga amb el 
sentit més estricte de la performance, 
fent un símil de les diferents capes que 
tenen les persones així com els objectes.

GRATIS (!) Escena Poblenou 
2013: Mitologies Ds., 19.30 h. Dg., 
19 h. 19 i 20 d’octubre. 

De: Laila Tafur.
Vegeu l’article a la pàg. 62.
GRATIS (!) Escena Poblenou 

2013: Mutaciones de una 
antigua secretaria Ds., 22.30 h. 
Només 19 d’octubre.

Amb María Villate.
Un solo d’investigació amb corda, 

sabates i ombres a través dels 
equilibris, la dansa i la contorsió.

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

(!) La Veronal&Lali Ayguadé + 
Umma Umma Dance Ds. i dg., 19 h. 
6 €. Del 19 d’octubre al 20 d’octubre.

La trobada entre aquests dos artistes 
catalans amb més projecció, Marcos 
Morau i Lali Ayguadé, dóna com a fruit 
‘Portland’, un espectacle dins d’un 
grup de peces de petit format, sols o 
duets, que recreen el paisatge americà.

(!) SÂLMON: L’antic Testament 
segons The Loose Collective Ds. i 
dg., 21 h. 6 €. Del 19 al 20 d’octubre.

The Loose Collective ha atret 
recentment l’atenció per l’originalitat i 
la manca de convencionalismes de les 
seves propostes. En la seva darrera 
peça, la companyia austríaca, formada 
per un grup internacional de ballarins, 
coreògrafs i músics, ha adreçat la seva 
mirada als textos de l’Antic Testament.

(!) SÂLMON: La chica de la 
agencia de viajes nos dijo que 
había piscina en el apartamento 
Dc. i dj., 21 h. 6 €. 23 i 24 d’octubre.

D’El Conde de Torreiel. 
Muntatge sobre la banalització, 

consum, oci i placer per construir una 
partitura en la qual cossos i paraules 
creen ambients indeinits que es 
debaten entre allò banal i allò 
extraordinari. 

(!) Sessió Irregular 1: 
‘Monique’ i ‘Actuació per a un 
públic assegut’ Dc. i dj., a les  
20.30 h. 12 €. Fins al 17 d’octubre.

Primera cita amb les sessions 
irregulars del Mercat, amb les obres 
‘Monique’, del coreògraf  Alix Eynaudi, 
i ‘Actuació per a un públic assegut’, 
d’Andrea Maurer i Thomas 
Brandstätter.

Museu Picasso
Montcada, 15-23. 93 256 30 00.  
www.museupicasso.bcn.cat.

(!) BarriBrossa 2013: Cesc 
Gelabert interpreta Vicente 
Escudero Dv., 21 h. Només 18 
d’octubre.

Cesc Gelabert reprèn i expandeix la 
col·laboració que sobre l’extraordinari 
ballarí de Valladolid va iniciar amb 
Isaki Lacuesta la tardor del 2012 .

Sala Beckett - Poblenou
Batista, 15. 93 284 53 12.

(!) Escena Poblenou 2013: 
Death is certain Ds., 20.30 h. Dg., 
20 h. 6 e. 19 i 20 d’octubre. 

D’Eva Meyer-Keller.
En aquesta ‘performance’ de dansa i 

arts visuals, una cosa tan inofensiva 
com tallar cireres es converteix en una 
brutal carniceria. La mort, sí, és 
segura.

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

Bijoux. The Flowers De dc. a ds., 
21 h. Dg., 19 h. Fins al 27 d’octubre.

Amb Marta Carrasco, Anna Coll, 
Majo Cordonet. 

Vegeu la crítica a la pàg. 58. 

La geografia ens empeny on 
millor podem desenvolupar les 
nostres activitats i per això el 
Poblenou és terreny abonat 
perquè hi passin coses, com el 
festival Escena Poblenou, que 
connecta els centres culturals de 
nova creació (Sala Beckett-
Poblenou i Galeria Niu) amb els 
antics (Casino l’Aliança), espais 
fabrils reconvertits (Can Felipa o 
el Campus de l’UPF) amb vivers 
d’artistes (Hangar) i públic de 
tota la vida al costat de 
nouvinguts.   

En la 12a edició, la convicció 
d’una cultura accessible a 
tothom és el que ha fet continuar 
l’equip directiu tot i les 
dificultats, fent cabrioles i 
contorsions per tancar el 
programa sense saber els ajuts 
amb què comptaven fins fa 
poques setmanes. El festival 
promet tres dies d’espectacles 
multidisciplinars amb un enfoc 
especial cap a la creació femenina 
i els processos en residència al 
barri. Hi trobem des ballarines 
conegudes pel treball del flamenc 
des de la modernitat:  Sònia 
Sánchez, endinsant-se en les 

sinuositats del seu cos a El 
Pliegue, i Laila Tafur, que ha 
creat Mitologies, on es pregunta 
sobre els mecanismes que es 
posen en joc quan es llença a la 
improvisació o si es mou segons 
pautes marcades. 

El cartell també aplega artistes 
que juguen a trampejar l’ordre 
que altera el resultat final d’una 
peça: Macarena Recuerda amb la 
policíaca escenificació de Whose 
are those eyes?; el sadisme 
botànic a Death is certain d’Eva 
Meyer-Keller; o les ombres a 
Mutaciones de una secretaria de 
Maria Villate. A un nivell més 
biogràfic, Simulación de vacío, de 
Masu Fajardo, és un collage 
immaterial que recorre la seva 
trajectòria rescatant els 
personatges que més han 
contribuït a la seva formació.

A la Rambla del Poblenou 
tindrà lloc una acció de 24 hores 
de durada  amb la col·laboració 
dels veïns. Es diu Públic, i d’això 
segur que no en faltarà.  

ESCENA POBLENOU
Diversos espais  

Del 18 al 20 d’octubre

Laila Tafur estrena a Poblenou Mitologies.

El festival Escena Poblenou resisteix i balla. 

Per Bàrbara Raubert

Agafat amb pinces

Dansa
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

Amb el suport de Codorníu

Laila Tafur estrena a PoblenouMitologies

Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

Amb el suport de Codorníu


