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La flor de paper  Dt. a ds., 21 h. 

Dg., 19 h. Taquilla inversa. Fins al 5 de 
gener.

Dos desconeguts, cara a cara. Es 
reconeixen per primera vegada. Se sent 
el silenci. Les mirades no es creuen. Hi 
ha por. Hi ha molta por. 

Teatre Victòria
Paral·lel, 67. 93 329 91 89. 
 www.teatrevictoria.com.

La familia Irreal. El musical Dc. 
i dj., 20.30 h. Dv., 21.30 h. Ds., 18 i 
21.30 h. Dg., 18 h (31/12, 22.30 h. 1/1 i 
6/1, 18.30 h). 29-37 €. 

La Casa Reial ha estat desposseïda 
de tot privilegi, esdevenint una família 
real que suporta el pes de la crisi, l’atur 
ferotge, el venciment de la hipoteca i els 
abusos dels que manen.

Teatreneu
Terol, 26. 93 285 37 12.  
www.teatreneu.com.

Qui és Sarah B? Dg., 20.30 h. 
10-18 €. Fins al 29 de desembre.

Cristina De Cadafalc,  generosa i 
maniàtica de l’ordre comparteix pis a 
Gràcia amb Lola Martínez, inconstant, 
desordenada. Però qui és Sarah B?

 

Dansa
Fabra i Coats
Sant Adrià, 20. 93 256 61 50. 
fabraicoats.bcn.cat/.

GRATIS INDEXICAL [space] Dj. i 
dv., 20 h. Dg., 12 h. Del 19 al 21 de 
desembre. 

El projecte vol establir una connexió 
entre fotografia i la dansa, mantenint el 
mateix impacte d’una cap a l’altra 

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

Sonoritats Dv., 20.30 h. Ds., 18 i 
20.30 h. Dg. 12 i 18 h (30/12, 20.30 h). 
12 €. Fins al 4 de gener.

‘Sonoritats’ és el nou espectacle de 
Camut Band que recrea el món màgic 
dels ballarins que fan sons i música 
amb els peus mentre ballen. 

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

(!) Stuntman + Loser Kings  Dv. i 
ds., 20.30 h. 15 €. 20 i 21 de desembre. 

Vegeu  l’article en aquesta pàg. 

Només fa tres anys que Guido 
Sarli va fundar Umma Umma 
Dance a Barcelona, la seva ciutat 
d’acollida. “Aquí sóc a casa i 
sento que hi ha molta 
fermentació, és un lloc que 
m’inspira”, diu Sarli. I deu ser 
cert, amb tota la llista 
d’actuacions i premis que 
recullen arreu. “Tot ha anat molt 
ràpid i ara mateix em sento com 
una navalla suïssa, que he de fer 
de tot i el dia no té prou hores”.  
Amb  Loser Kings (2012) Sarli va 
inaugurar una línia de treball 
enèrgica i comunicativa “des de 
l’interior de l’intèrpret, que 
s’expandeix cap enfora com les 
capes d’una ceba” i ara la 
continua amb l’estrena 
de Stuntmant. Les dues peces es 
presenten conjuntament al 
Dansat i converteixen la cita en 
un imperdible de la temporada.

Aquest tipus de treball 
l’anomena dramatúrgia 
invisible “perquè no es recolza en 
cap narrativa sinó que es 
desenvolupa a través d’emocions 

i amb una estètica de cinema de 
baix pressupost però alt 
efectisme... que, de fet, respon a la 
meva situació, ha ha ha. Amb 
elements molt senzills, 
l’espectador no necessita que li 
expliquin res concret per treure 
les seves pròpies 
conclusions”. Efectivament, el 
públic de Loser Kings queda 
impregnat de manera 
instantània per l’energia dels tres 
ballarins –Xavi Auquer, Ares 
D’Angelo i Lautaro Reyes– que 
boten sense parar en la foscor de 
l’escena, la força dels seus 
moviments arriba a electrificar 
cadascuna de les butaques.

“El conflicte, la recerca 
d’identitat i una presó metafòrica 
ens condueixen per un tipus 
d’energia masculina, encara que, 
de fet, partim de la fragilitat i 
busquem un equilibri entre les 
dues posicions”. El llegat del seu 
mestre Ohad Naharin és evident 
en aquests treballs on hi  ha una 
mena de violència latent que “en 
cap cas va dirigida a l’espectador,  

aclareix Sarli: tot el contrari, 
busco l’empatia directa”. El 
vincle de comunicació el dirigeix 
en totes les direccions; “no puc 
crear sol, ballarins i coreògraf  
ens necessitem, però en escena hi 
són ells sols i la peça esdevé 
només seva”.

La visió de Sarli penetra en 
l’interior de totes les coses, més 
enllà de les aparences, intentant 
desfer les capes de la ceba que 
abans muntava. “El nostre cos és 
ple de sang però no la veiem, i 
això succeeix amb totes les coses, 
que la superfície sembla d’una 
manera però l’interior és ben 
diferent. Si miréssim pel 
microscopi, fins i tot la cosa que 
ens sembla més perfecta 
segurament ens faria fàstic”. Però 
no tot és foscor i repugnància, les 
seves obres són plenament 
harmòniques dins seu.

De tota manera, ens explica 
que a Stuntmant, el solo 
interpretat per Ares D’Angelo,  
“hi ha més colors, perquè 
l’especialista de cinema és un 
personatge que s’endinsa en 
diferents vides i situacions” i 
l’acció pot ser tan diversa que el 
que costa imaginar és què ocorre 
quan no passa res. Per saber-ho, 
caldrà anar fins a Sant Andreu.  

STUNTMAN + LOSER KINGS
SAT! Divendres 20 i dissabte 21

Dansa
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

Amb el suport de Codorníu

‘Empatia’ és una paraula que pren força com 
a motor creatiu en Guido Serli, el coreògraf 
d’Umma Umma Dance. Per Bàrbara Raubert

Pura empatia
Ares d’Angelo és el protagonista del solo de Stuntman.
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