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Teatre Dansa

El Barcelona International 
Dance Exchange (BIDE) és una 
plataforma anual per a 
professionals de la dansa que 
facilita l’intercanvi creatiu a 
partir de laboratoris. “Un 
laboratori és un lloc de prova i 
error, un espai de llibertat”, 
explica Sebastián Garcia Ferro, 
el seu director.

La diferència amb altres 
trobades és que el BIDE reuneix 
pràctica, reflexió i exhibició, un 
triangle molt atraient: enguany 
tenen overbooking. “Vénen 
d’Anglaterra, Finlàndia, Itàlia, 
Rússia... alguns de molt joves i 
altres de més de 60 anys; amb 
una base sòlida de clàssic, 
altres només de contemporani”. 

Les idees d’aquests 
laboratoris també són d’allò 
més variat, des de com 
traslladar la paraula al moviment 
fins a motivacions que costen 

d’imaginar, com ajuntar 
matemàtica i dansa. Però, 
segons el director, els temes no 
són el més complicat, sinó el 
treball horitzontal, acceptar que 
no hi ha jerarquies.

García Ferro també és 
coreògraf, ballarí i compositor. 
Últimament ha realitzat obres 
de gran format com Orquestra’t 
al costat de l’OBC o Versus 0.2 
per a la Compañía Nacional de 
Danza Contemporánea 
d’Argentina, amb una energia 
que ho impregna i es deixa 
impregnar de tot. “Treballar al 
BIDE ha transformat la meva 
manera d’aproximar-me a la 
coreografia, per a mi és com una 
gota que cau sobre l’aigua i 
ressona en 360º”, diu.

BIDE tindrà lloc al Graner fins al 
dg. 27. Presentació gratuïta el 
divendres 25 a les 20.30 h.

Al laboratori
El BIDE planteja noves hipòtesis per a la 
dansa. Per Bàrbara Raubert

DE MODA

‘SELFIES’ 
La dansa no s’escapa de la moda 
dels selfies; peces autoreferencials 
inunden teatres arreu i al BIDE en 

parlaran. Podeu fotografiar-vos amb 
els ballarins (si els ho demaneu).

‘ON TOUR’ 
El BIDE continua durant tot l’any en 

diferents indrets: al juny a Cadis, 
a l’agost a Eivissa i Finlàndia, a 

l’octubre a Buenos Aires i altre cop a 
Barcelona durant el Festival Grec.

un jove policia, que deixa de 
banda a Micaella, la seva 
promesa, per poder estar amb 
Carmen. Però més tard, quan 
ella es fixi en Escamillo, 
l’esportista de moda dels 
X-Games, Don José perdrà els 
papers i Carmen la vida.
Almeria Teatre. Sant Lluís, 64.  
www.almeriateatre.com. Joanic 
(L4). De dc. a ds., 20 h. Dg., 17 h. 
18-20 €. Fins al 18 de maig.

El pes del plom
Un home vestit dins una banyera 
fumejant. Un altre home 
l’apunta amb una arma i es 
pregunta si prement el gallet no 
deixarà un món més just. Una 
dona que fa més preguntes de 
les necessàries. Algú està a 
punt d’arribar. ‘Mai no arribaràs 
a saber el que estàs a punt de 
trencar. Quant pesa el teu dolor? 
Quanta estona trigaràs a ofegar 
la culpa?’ ‘El pes del plom’. Un 
viatge poètic –obra de la 
companyia La Virgueria–, a 
manera de ‘thriller’, per la 
indústria de les armes.
Sala Beckett. Alegre de Dalt, 55 
bis. www.salabeckett.cat. Joanic 
(L4). De dc. a ds., 21.30 h. Dg., 
18.30 h. Fins a l’11 de maig.

Mares! Maternitat a crits
‘La mare que et va parir!’ 
(Motherhood Out Loud) és una 
sèrie d’escenes breus en clau 
d’humor al voltant de la 
maternitat i les relacions entre 
pares i fills escrites per 
reconeguts dramaturgs i 
monologuistes nord americans 
contemporanis com Theresa 
Rebeck (creadora de la sèrie 
televisiva ‘Smash’ i autora de 
‘Seminar’) o David Cale 
(guanyador d’un ‘Premi Off-
Broadway Theater’ al millor 
monologuista). Amb Lloll 
Bertran, Mireia Gubianas, Óscar 
Jarque, Sandra Monclús i 
Vanessa Segura.
Teatre Condal. Paral·lel, 91.  
www.teatrecondal.cat. Paral·lel 
(L2-L3). De dt. a ds., 20.30 h. Dg., 
18 h. 24-28 €. Del 26 d’abril a l’1 
de juny.

Pep talk
Ficció teatral emmarcada en 
una conferència que fa Pep 
Guardiola davant d’un auditori 

internacional. Fora de l’àmbit 
estrictament esportiu, en Pep 
explica, diserta i reflexiona 
sobre els punts bàsics de la 
seva manera de fer i de la 
cultura que ell representa. Una 
conferència sobre el mètode 
que va emprar al Barça, obra 
d’Alberto Ramos, estrenada 
amb èxit a Irlanda. Explica al 
món la nostra manera de fer, 
però també ens ajuda a explicar 
allò que tots tenim en comú. 
La Seca. Flassaders, 40.  
 www.laseca.cat. Jaume I (L4). De 
dc. a ds., 20.30 h. Dg., 18.30 h. 
12-15 €. Fins a l’11 de maig.

Sots l’ombre d’un bell arbre
Projecte gestat i produït per una 
autèntica Babel que segueix els 
passos de l’esperit de Ramon 
Llull. A l’inicial triàngle de co-
producció entre La companyia 
Voadora de Galícia, l’associació 
Propositário Blava de Portugal i 
la companyia TeatrodeCERCA de 
Catalunya se li han unit, ciutats, 
festivals, entitats, teatres i 
fundacions de tot el món. El text 
apareix en diferents idiomes: 
català, castellà i portuguès. Tres 
llengües que coexisteixen en un 
únic escenari on s’adapten fins 
a l’enteniment. La multiplicitat 
de llengües es fa ressò de la 
trobada de les religions, que ens 
porta a un lloc on predomina la 
voluntat de les persones per 
comunicar-se ‘a través de’ i no 
‘malgrat’ les seves diferències.
Teatre Tantarantana. Flors, 22.  
www.tantarantana.com. Paral·lel 
(L2-L3). De dc. a ds., 21 h. Dg., 
19. h. Fins a l’11 de maig.

Pren  
nota!
“Conduït pel 
fantasma literari 
de John Steinbeck, 
Llàtzer Garcia 
sacseja la vida de 
tres personatges”
Juan Carlos Olivares sobre  
‘La pols’. Sala Flyhard. Fins al 
5 de maig.   
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