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e El vermut de La Seca forma part 
de l’oferta explosiva de l’antiga 
Fàbrica de Moneda de la Corona 
d’Aragó, actual Fàbrica de 
Creació. Amagada pels carrerons 
del Born, actualment disposa de 
tres sales, té restaurant i espai 
d’exhibició, hi ha l’oficina de 
gestió de les actuacions del Barri 
Brossa i és seu de la Fundació 
Joan Brossa, l’inspirador de tot 
plegat ... “Amb una copa de vi 
divagàvem sobre el teatre que no 
es fa... i m’hi vaig quedar atrapat 
amb el Hausson”,  explica 
Hermann Bonnin, codirector de 
La Seca i programador del 
cicle Born en Dansa. “El món de 
la dansa formava part de 
l’univers poètic de Brossa i en les 
seves obres completes hi ha una 
trentena de ballets que penso que 
estan en la sintonia de les 
creacions coreogràfiques més 
joves d’avui”.

I per exemplificar-ho, el 
cicle Born en Dansa ens porta 
quatre peces que comparteixen 
frescor: Bathroom symphony i 
Fils, de Vero Cendoya; Elegantly 

wasted , de la Cia. Nadine 
Gerpacher, i  Nipples theory, de la 
companyia Präk. Totes 
participen d’una mirada 
femenina que passa per observar 
la intimitat del que és quotidià (la 
simfonia de Vero Cendoya és una 
oda a les petites coses del dia a 
dia) i el paper de la dona forçat 
per la societat, ja sigui com a 
divina histèrica (Elegantly 
wasted ens mostra una carcassa 
de valors capitalistes) o objecte 
sexual (la Barbie que es rebel·la 
contra el seu destí és l’argument 
de Nipples theory, primera creació 
de la prometedora companyia 
francesa-catalana Präk).

Bonnin destaca la capacitat 
d’aquestes creadores  per  
“explicar històries de la societat 
d’avui, des d’un punt de vista 
surrealista, però seguint els 
cànons de la dansa en el sentit 
estricte de la paraula. Fan un pas 
cap al mestissatge amb el teatre, 
quan la dansa contemporània en 
general havia expulsat els 
arguments i qualsevol connexió 
amb la realitat. En canvi, aquesta 

gent punxa”. I també hi ha 
l’humor molt present.

Tot i  que no sigui la primera 
vegada que es programa dansa a 
La Seca, sí que és el primer cop 
que s’hi crea un cicle amb 
voluntat continuista. “A banda de 
la que fem al llarg de l’any, ens 
agradaria que aquest cicle 
tingués una personalitat pròpia. 
Però l’horitzó és l’aquí i l’ara, 
perquè és transformable. Aquest 
Born en Dansa respon a un 
moviment que es dóna ara i hem 
decidit atrapar-lo”. Però els 
moviments que es transformen 
no desapareixen, ens ho explica el 
poeta.

Brossa va morir fa quinze anys 
i encara no se l’estudia prou. “Cal 
que entri al cànon dels 
indispensables per muntar-lo al 
Teatre Nacional. “Brossa és la 
clau que sintetitza la tradició amb 
la modernitat”. I aquestes 
creadores que han encadenat 
dansa i teatre amb surrealisme 
continuen el moviment iniciat per 
Brossa. En són conscients? “No 
ho crec, però ja els ho preguntaré. 
Malauradament, el món brossià 
continua sent minoritari”.  

BATHROOM SIMPHONY

La Seca. Dc. 15 i dj. 16 

ELEGANTLY WASTED

La Seca. De dv. 17 a dg. 19 

FILS

La Seca. Dc. 22 i dj. 23 

NIPPLES THEORY

La Seca. De dv. 24 a dg. 26

pren una decisió sobtada: contractar un 
prostitut professional que l’ajudi a 
superar les inidelitats del seu marit. 

(!) Qui és Sarah B? Dg., 20.30 h. 
10-18 €. Fins al 26 de gener.  

Amb Laura Palmero i Laia Cubilles.
Actrius, amigues i rivals. Cristina De 

Cadafalc, ben parlada, responsable i 
maniàtica de l’ordre comparteix pis a 
Gràcia amb Lola Martínez, inconstant, 
desordenada i enamorada de l’amor 
lliure.  A les dues ex-companyes de 
classe a qui els esperen intenses 
setmanes de convivència. 

Dansa
La Seca
Flassaders, 40. 93 310 13 64.  
www.laseca.cat.

(!) Born en dansa: Fils Dc. i dj., 21 
h. 16 €. Fins al 23 de gener. 

Fusió de la poesia, el teatre i la dansa, 
tot portant l’imaginari de la jove poeta 
Princesa Inca al moviment (vegeu 
l’article en aquesta pàg.).

(!) Born en dansa: Nipples 
Theory Dv. i ds., 21 h. Dg., 19 h. 16 €. 
Del 24 de al 26 de gener.

De: Katia Benbelkacem.
Peça que posa en escena, amb un 

fons de camp de batalla, la revolució de 
la més bleda de les bledes, Barbie 
(vegeu l’article en aquesta pàg.). 

NOU Harket [Protocolo] De dc. a 
ds., 21 h. Dg., 19 h. 14-18 €. Del 29 de 
gener al 16 de febrer.

Dramatúrgia i direcció: Juan Pablo 
Mendiola. Amb: Cristina Fernández.

Cristina Harket és una jove 
voluntària en un projecte que investiga 
la possibilitat de sobreviure en un 
búnquer, amb l’únic ajut d’un sistema 
d’intel·ligència artiicial, el MAP#2. 

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

(!) Tots els noms Ds., 20.30 h. Dg.,  
18 h. 12 €. Fins al 26 de gener.

Un viatge pels noms, a partir del cos, 
la paraula i la importància d’anomenar, 
una manera d’esculpir l’existència i la 
pertanyença. La coreògrafa María 
Muñoz, de la companyia Mal Pelo, 
protagonitza un solo que viatja a la 
memòria i les paraules del cos.

Nau Ivanow
Hondures, 28-30. 93 340 74 68.  
www.nauivanow.com.

(!) Corps/Non-Lieu De dj. a ds., 21 
h. 12 €. Del 23 al 25 de gener.

Direcció i autora: Rocio Berenguer. 
Coreograia i intèrpret: Keyla Ramos.

Proposta artística que interroga el 
lloc del cos en l’espai públic, explorant 
del punt de vista del protagonista: la 
càmera de vigilància, símbol de 
l’obsessió contemporània d’espiar la 
imatge muda que produïm vivint.

Teatre-Auditori Sant 

Cugat

Plaça de Victòria dels Àngels, 1. 93 590 
76 90. tasantcugat.cat.

(!) Víctor Ullate Ballet: 25è 
aniversari Dv., 21 h. 40€. Només 24 
de gener. 

El Víctor Ullate Ballet torna a Sant 
Cugat amb un programa compost per 
quatre grans coreograies: ‘Seguiriya’; 
‘Tres’; ‘Après toi’; i  ‘Bolero’, la seva 
última creació.

La prometedora companyia Pärk promet mugrons.

Dansa
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

Amb el suport de Codorníu

El Born en Dansa ens permet transitar per la 

contemporaneïtat. Per Bàrbara Raubert

Vermut ballat, 
Brossa vindicat
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