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convingut. Tot fa pensar que un d’ells 
és un policia encobert.

Dansa
Sala Fènix

Riereta, 31. 93 441 34 67.  
www.salafenix.com.

Las mujeres y Picasso Dc., 21 h. 
8 €. Fins al 27 de novembre. 

Les dones que han estat 
protagonistes de la vida i les pintures 
de Picasso es passegen per aquest 
muntatge de ballet lamenc. 

Sala La Planeta

Passeig Canalejas, 3. 972 20 77 54. 
www.laplaneta.net.

(!) Temporada Alta: Portland 
+ Lowland Dg., 12 h. 13 €. Només dg. 

De Marcos Morau i Lali Ayguadé.  De 
Guy Nader i Roser López Espinosa.

Dos espectacles de dansa que 
uneixen dos dels nostres coreògrafs 
més prometedors. ‘Portland’ és una 
relexió sobre el poder de la 
contemplació. Des de la distància més 
llunyana ins al primer pla desenfocat. 
‘Lowland’ és un treball agermanat que 
s’inspira en el moviment dels ocells, i 
que a través de l’enginy ens enganxarà 
unes ales imaginàries.

(!) Temporada Alta: T  Ds., 23 h. 
15 €. Només dissabte. 

Amb Jordi Galí.
Poden ser troncs, pedres, cordes o 

escales. Jordi Galí és capaç de trobar-los 
l’ànima. La seva dansa és exploració, és 
recerca. Si ens envolten, si hi convivim, 
perquè no hi podem ballar, amb el 
nostre paisatge d’objectes del dia a dia? 

Sat! Sant Andreu Teatre

Neopàtria, 54. 93 345 79 30.  
www.bcn.cat/santandreuteatre.

(!) Barris en dansa  Dv., 20.30 h.  
8 €. Només divendres. 

El projecte de dansa comunitària 
dirigit per Álvaro de la Peña aplega 
persones de totes les edats, gèneres i 
estrats socials durant mesos d’assajos i 
presenta un espectacle ple d’energia, 
il·lusió i ganes de ballar.

(!) Leave.Two.House Ds., 20.30 h. 
15 €. Només dissabte 23.  

Amb Line Tørmoen i Pia Elton 
Hammer.

Zero Visibility Corp és una de les 
companyies de dansa més importants 
de Noruega. Dues dones estan 
assegudes davant d’una porta. La 
porta ofereix una impressió 
contradictòria, sembla tancada, no és 
pot entrar ni sortir.  

Versus Teatre

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

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

 A partir del títol d’un dels poemaris 
de Salvador Espriu, ‘Mrs. Death’ i de la 
selecció de diversos poemes de 
diferents materials de la seva obra 
poètica, construïm la història. Un 
viatge, un exili, la història d’una dona 
que, abans de la seva mort, recorda tota 
la seva vida. 

Leave. Two. House. Com un 
telegrama, així s’anuncia la 
història de dues dones que volen 
escapar de la casa on són. “Són 
unes dones atrapades, o potser el 
desdoblament mental d’una 
mateixa dona, o dues germanes 
bessones que mai no han pogut 
separar-se...”. Ina Christel no ho 
deixa gaire clar. I així ens obliga 
a anar al Dansat a conèixer la 
Zero Visibility Corp, una de les 
companyies noruegues de més 
relleu internacional, que ella 
condueix des de fa dues dècades. 

Perquè, encara que el teatre de 
Sant Andreu hagi ajornat fins a 
l’abril el festival dedicat a la 
dansa per adaptar-se a les 
subvencions d’enguany, pel mes 

de novembre s’ha mantingut 
l’estrena de la segona edició de 
Barris en dansa, l’obra de dansa 
familiar Río de luna, i la 
presentació de la companyia 
d’Ina Christel.

És la primera vegada que ens 
vista aquesta creadora noruega, 
i aprofita l’estada per treballar al 
Graner en la nova creació. Serà la 
número 55 de la seva trajectòria, 
on ha desenvolupat una fisicitat 
d’alta càrrega energètica però 
amb una línia teatral constant, ja 
que tot el que fa aquesta noruega 
de cara blanquíssima i cabell 
negríssim “té una narrativa, amb 
petites històries o fils que lliguen 
els personatges entre si”. Per bé 
que, com en el cas de l’obra que 

ara es presenta al Dansat, els 
contrastos no encasellin lectures, 
sinó que despleguin tonalitats al 
seu voltant. “Treballo a la 
manera d’Ibsen, que quan diu 
una cosa, en vol dir una altra, i 
amb actituds que poden canviar 
en un gir sobtat o simplement per 
la mirada de l’espectador”.

A banda de les dues dones, a 
Leave. Two. House. un estol de 
corbs inunda l’escenari. Ocell de 
mal auguri, el seu plomatge 
negre recorda la mort i el pecat, 
no en va és l’únic animal que 
intentà reproduir-se a l’arca de 
Noè. “A la mitologia noruega, els 
corbs roben els pensaments i la 
memòria dels homes per 
entregar-los als déus. També 
s’associen a les malalties o a les 

guerres, i en l’obra volten les 
dones com si esperessin la seva 
mort”. De fet, a la peça de Christel 
es tracta d’un estol de corbs 
morts i dissecats que manipulen i 
volen amb les dues ballarines. 
“M’agrada incloure animals en 
les meves creacions perquè 
gairebé sempre aporten un 
significat simbòlic que es fon 
amb el de la peça i són un 
recordatori de la natura, ens 
adverteixen que el més sofisticat 
dels homes també és natural”.

El paisatge sonor de l’obra 
omple l’escenari d’imatges 
incorpòries a través de música 
concreta i de fragments d’òpera. 
En canvi, tots els elements 
escenogràfics i d’attrezzo tenen el 
seu pes específic: una porta 
pesada, una catifa antiga... 
“Intento transmetre sensacions 
tàctils, i per això cal que tots els 
elements escènics siguin reals, 
objectes amb memòria i textura”. 

Deu ser la capa de neu que 
oculta Oslo sencer a l’hivern, o 
potser les nits de sol que no 
deixen dormir ni un minut, però 
Leave. Two. House. promet 
portar-nos per territoris de 
jeroglífics moguts i carícies que 
no sabrem d’on vénen.  

LEAVE. TWO. HOUSE.

SAT!. Ds. 23

Dansa
Coordina Andreu Gomila 

agomila@timeout.cat

Amb el suport de Codorníu

Treballo a la 
manera d’Ibsen, 
que quan diu una 
cosa, en vol dir 
una altra

Mai no haguéssim dit que els corbs noruecs són tan bells...

Mitologia i paisatges noruecs que faciliten la 

introspecció són la carta d’entrada per als 

Zero Visibility.  Per Bàrbara Raubert

Ballant amb corbs
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