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Prostíbulo poético Ds., 23.59 h. 
12-18 €. Fins al 23 de novembre.

Espectacle poètic multilingüe dirigit 
per Sonia Barba on la sala es 
transformarà en un prostíbul on els 
poetes prostituiran seus versos.

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

Improadway De dj. a ds., 22 h. Dg., 
20 h. 20 €. Fins al 29 de desembre.

Amb Rai Borrell i José Malaguilla. 
Vegeu la crítica a la pàg. 58.

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

(!) Las idiotas (On-the-go) + 
invitados De dt. a dj., 21 h. 6 €. Fins al 
14 de novembre. 

De Melissa Cisneros. Amb Melissa 
Cisneros i Marta Sponzilli.

Investigació escènica que explora 
diferents possibilitats de coŀlaboració i 
formats, des del vídeo, passant per la 
dansa, el text, i la performance, amb 
una pregunta a l’horitzó: què et mou?

(!) Sin tierra Ds., 21 h. Dg., 20 h.  
6 €. Fins al 17 de novembre.

Dir: Lautaro Reyes. Amb Alba 
Barral, Javier G. Arozena, Roser 
Tutusaus.

‘Sin Tierra’ representa l’antiga 
conexió que existeix entre l’ésser humà 
i la terra, i de com, amb el pas del temps, 
s’ha perdut aquesta conexió mitjançant 
la ciència i la tecnologia.

Metro Universitat
GRATIS (!) IN SITU 2013 - Mostra 

de dansa contemporania De 17 a 
20 h. Només ds. 16.

Arriba la 2ª edició d’IN SITU-Mostra 
de dansa contemporània, amb la 
presentació de les peces de Roser 
Tutusaus, amb ‘SIMUN’, Mar Medina 
amb ‘Hit-and-miss take’ i Natalia 
Jiménez amb ‘Maniiesto en la frontera’.  

Teatre de Salt
Plaça de Sant Jaume, 6-8. 972 40 20 
04. www.teatredesalt.net.

(!) Temporada Alta: Sonoritats 
Dv., 21 h. 18-28 €. Només divendres 15.  

De Camut Band. 
Espectacle en el qual interactuen la 

música en viu i els sons virtuals amb els  
materials vius com la fusta o la sorra 
com a il conductor.

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

NOU Mrs. Death. Un diàleg amb 
Espriu Dj. i dv., 20 h. Ds., 18 i 20 h. 
Dg., 18 h. 20 €. Del 14 de novembre al 8 
de desembre.

De Clara Peya, Ariadna Peya i 
Miriam Escurriola. Ballarins: Ariadna 
Peya i Jorge Velasco. Veus: Mariona 
Castillo i Aida Oset.

 Un viatge, una dona que abans de la 
seva mort retorna al seu país i recorda 
l’amor, la lluita social i política de la 
seva terra i la marxa cap a l’exili. 

Va volar des de Xile per 
continuar formant-se a Europa i 
créixer com a artista, i el temps 
no passa en va. Després de quatre 
anys amb IT dansa, Lautaro 
Reyes acaba de rebre el 1r premi 
del VIII Certamen Coreogràfic de 
Sabadell, només uns mesos 
després d’obtenir la menció 
especial com a intèrpret de 
l’energètica Loser Kings 
d’Umma Umma Dance al 
Festival Masdanza de Canàries. I 
tot just comença.

Camaralucida és la seva 
arriscada proposta personal. El 
nom de la companyia ho diu tot: 
instrument per projectar imatges 
i transferir punts de referència, la 
càmera clara va ser utilitzada des 
del renaixement per molts 
pintors, però també per 
microscopistes abans de la 
fotografia digital. En mans de 
Reyes, aquesta eina serveix per 
enfocar i traslladar en escena 
factors de la realitat que vol 
analitzar des de la raó del 
pensament i la visceralitat del 
cos. “Vull fer una crítica de la 

societat”, diu sense embuts sobre 
la peça que ara presenta a l’Antic 
Teatre, Sin tierra. “Presento un 
repàs cronològic de l’evolució de 
la societat: el tacte, la religió i la 
uniformització com a capítols 
d’un llibre per reflexionar”. Tot 
això en escena? “Sí, per mi és molt 
important que els ballarins 
sàpiguen en tot moment de què 
estem parlant i que hi reflexionin 
mentre ballen”.

És una travessia gairebé 
científica pel que té de recerca 
formal, i per la qualitat dels 
companys de viatge: Alba Barral 
i Javier G. Arozena, dos ballarins 
de la Thomas Noone Dance a qui 
va conèixer en les classes 
tècniques de la companyia 
instal·lada a Sant Andreu, i Roser 
Tutusaus, provinent de Trànsit 
Dansa. “Directament els vaig 
atracar, sense pensar-m’ho gaire, 
els vaig preguntar si ballarien 
una coreografia meva. El més 
provable era que em diguessin 
que no –això era el que jo 
pensava–, però en canvi ho van 
acceptar i, de cop, tot es va tornar 

molt seriós”.
Perquè amb aquesta gent no 

s’hi juga. Alba Barral i Javier G. 
Arozena són uns intèrprets 
impecables que porten anys 
treballant amb l’estil depurat de 
Thomas Noone. “M’han avisat 
que és perillós treballar amb 
ballarins que s’associen a 
companyies concretes, però crec 
que junts estem investigant un 
llenguatge nou, no em fa por el 
que portin d’abans i, de fet, 
valoro molt la feina de Noone” . I, 
segurament per a ells, tenir una 
aventura amb un talent emergent 
com Reyes és una oportunitat 
única per deixar ballar el cos per 
camins inexplorats. “Tots hi 
aprenem molt, és un recorregut 
d’anada i tornada, perquè encara 
que jo marqui tota la coreografia, 
després deixo que cada intèrpret 
la impregni de la seva 
expressivitat i de tot allò que hi 
vulgui aportar”.

La creació i la interpretació són 
dos camins paral·lels per a Reyes. 
A Sin tierra Reyes fa un pas al 
costat com a ballarí i posa tot la 
seva potentíssima energia en la 
coreografia perquè siguin uns 
altres qui la ballin. Així amaga la 
por de no veure terra al seu 
voltant, tot i que ha après a nedar 
en alta mar i ja sap orientar-se 
perfectament en la foscor de 
l’escena. 

SIN TIERRA

Antic Teatre. Ds. 16 i dg. 17

Dansa
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

Amb el suport de Codorníu

Aquest xilè ha rebut molts premis i ha posat en marxa la companyia Camaralucida.

El jove Lautaro Reyes s’alimenta de tot allò 

que troba al seu camí. Per Bàrbara Raubert

Travessia  
sense mapa


