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A més d’haver guanyat un Goya i 
ser vicepresidenta de 
l’Acadèmia del Cine, Marta 
Etura també balla. La veiem per 
primer cop amb la companyia 
Lesdedae de Chevy 
Muraday. “Més enllà de si és 
ballarina o actriu, és una 
kamikaze”, declara el coreògraf. 
Però ella ho veu d’una manera 
més tranquil·la: “Ballo des de 
petita i m’apassiona. Sobretot 
dansa contemporània, perquè 
he tingut la sort de topar-me 
amb grans mestres, com el 
Chevy”.

Des de la sèrie de 
televisió Vientos de agua fins a 
l’inquietant Mentre dorms de 
Jaume Balagueró o de la 
futurista Eva, Etura ja forma part 
de les cares boniques i 
reconeixedores de la pantalla 
gran i petita. Per a Muraday, 
això “evidentment ha facilitat 
que se’ns obrissin les portes de 
llocs no habituals”. Però hi ha 
molt més, la peça enganxa. Ho 
demostra la intensitat de la gira 
que estan fent per tot l’Estat i 
els aplaudiments que arrenquen 
allà on passen. Segons Etura, el 

secret és “ajuntar una persona 
de teatre i una altra de dansa: el 
resultat és una coreografia de 
lectura molt clara, que arriba a 
la gent. Perquè, de vegades, la 
dansa es queda en el terreny de 
la plàstica i és més difícil 
d’entendre”.

Return és el títol de la peça i 
parla de les relacions de parella. 
“El més diferent de treballar en 
dansa o en teatre –diu Etura– és 
que com a actriu, sempre 
treballes a partir d’un text, 
mentre que la dansa parteix del 
no-res. Primer cal decidir de què 
parlar i el Chevy em va dir que no 
havia tractat el tema de l’amor 

en cap de les seves peces, i li 
vaig proposar d’acotar-ho a la 
idealització de l’amor que ha 
construït la nostra societat. A 
partir d’allà vam començar a 
improvisar.

Muraday continua: “Relatem 
situacions per les quals tots 
hem passat i per això tothom 
sent l’obra molt propera.

Tot i que es va crear amb 
molta distància. “Les seves 
pel·lícules i les meves gires han 
interromput el procés de 
creació, allargat durant divuit 
mesos. Però això ha donat a la 
peça un pòsit i una energia molt 
especial”. La voluntat de 
treballar plegats existia des de 
feia temps, i cap inconvenient 
els podia aturar, encara que 
Etura confessa haver començat 
“amb molta por, perquè 
m’arriscava a ocupar un lloc que 
no era el meu”. Sembla que se 
l’ha guanyat a pols.

Return estarà en cartell al SAT! 
el dc. 23 i el dj. 24, dins el 
festival Dansat.

Dansa Coordina  
Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila

MÉS DANSAT

MATERIAL INFLAMABLE
Guillermo Weickert ensenya el 
Material inflamable que crema 

en cada espectacle: les eines de 
l’intèrpret i el combustible del seu 

treball, la passió. Ds. 26, a les 
21 h.

HNUY ILLA  
Des del País Basc proposen la 

contemporanització del folklore. Fa 
deu anys que la companyia Kukai es 
dedica amb salts i cames obertes a 

explorar aquest espai. Dv. 25,  
21 h.

MINIMÓN
Un dia per a la dansa i un altre 

per als espectadors del futur: les 
creacions dels alumnes de l’Institut 
del Teatre i una de les peces més 
fantàstiques de Nats Nus per als 
menuts. Dg. 27, 12 i 17.30 h.

El resultat és 
una coreografia 
de lectura molt 
clara, que arriba 
a la gent

“És una 
kamikaze”
Marta Etura fa realitat el somni de 
ballar al costat de Chevy Muraday.  
Per Bàrbara Raubert

M
A

R
TA

 V
ID

A
N

ES


