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La fira de Santa Llúcia ens 
avisa que el Nadal ja està al 
caure. Les paradetes ocupen la 
plaça de la Catedral amb el 
caganer com a protagonista.  

 A partir del 30 de novembre

La Virreina Centre de la Imatge 
presenta A cop d’ull, una 
retrospectiva amb obres de 90 
fotògrafs que van posar el seu 
objectiu a la nostra ciutat.  

 A partir del 5 de desembre

Després de Prometheus, Ridley 
Scott deixa les naus espacials 
per enfangar-se en el tràfic de 
drogues amb Michael 
Fassbender com a protagonista.

 A partir del 29 de novembre

El reialme del Tió, el 
pessebre i el serrellet

Barcelona, una  
visió panoràmica

De l’origen de l’home 
a les seves misèries

Jo, BCN
Per Begoña García Carterón 
Fotografia Irene Fernández

I la setmana 
que ve...
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Hi ha qui dansa per la vida sense 
adonar-se que ho fa, i amb 
escenari o sense. “A la concepció 
general de la gent, encara existeix 
un gran prejudici sobre la dansa. 
Hi ha qui pensa que és per a 
superdotats, o per a idiotes, o 
qualsevol cosa, menys que és 
alguna cosa que fa tothom 
contínuament, perquè és 
moviment...”. L’Álvaro de la Peña, 
ballarí i coreògraf, va crear la 
companyia de dansa 
contemporània Iliacan fa vint 
anys. Però en fa uns cinc, i arran 
de la baixada de contractacions, 
va decidir engegar un nou 
projecte. “Jo sempre havia volgut 
treballar amb gent de fora del 
món de la dansa, que no fossin 
ballarins, i buscant idees, per no 
haver de dedicar-me a la 
jardineria, em vaig inventar el 
projecte Pobles en dansa”. 

L’any passat va voler 
transportar la iniciativa a 
Barcelona, i va crear el projecte 
Barris en dansa, del qual ara està 
fent la segona edició. “Volíem 
arribar a tothom a partir dels 
centres culturals, amb la idea 
que la dansa és per a 
qualsevol, perquè 
tothom té l’opció de 
poder practicar-ne. 
Formem grups de 
treball a cada barri i 
construïm un 
espectacle de 
creació amb la gent 
i l’energia que tenim. I 
s’hi ha apuntat molta gent, 
massa i tot!”. Els barris que hi 
participen aquest any són Gràcia, 
el Poblenou, la Barceloneta i la 
Marina, i, d’alguna manera, 
també Sant Andreu, perquè el 
SAT! es va oferir per acollir 
l’estrena de l’espectacle resultant,  
Inakibú,  aquest divendres. “Hem 
treballat per separat, però 
crearem un espectacle conjunt”.

Álvaro de la Peña
C. de Neopàtria 

“Hi ha gent que 
pensa que la 

dansa és per a 
superdotats, o 
per a idiotes”
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