
46 Diari de Sabadell Dissabte. 12 d'abril del 2014

ESPECTACLES_______________________________

Meritxell Checa estrena una coreografia 
sobre la sexualitat i les barreres socials
La ballarina i coreògrafa sabadellenca torna dissabte a L’Estruch amb «Protocolo»

Hansel Nezza i Meritxell Checa han creat l’espectacle a L’Estruch i han fet una residència tècnica aquesta setmana

Després d ’un «procés 
d’ investigació» sobre la 
sexualitat i, sobretot, 
com les barreres 
socials i mentals 
limiten allò més animal 
i instintiu, la coreògrafa 
sabadellenca 
Meritxell Checa ha 
creat Protocolo. Avui 
dissabte (21h; 10 
euros) l’estrena amb 
Hansel Nezza.

CARLES CASCÓN

«Són dos personatges que 
intenten relacionar-se, trobar- 
se... però tenen problemes 
per aconseguir-ho», resumia 
ahir a la tarda Meritxell Checa 
després d'un passi a L'Es- 
truch, on ha fet una setmana 
de residència tècnica després 
d ’un mes í mig de creació.

Protocolo és una peça de 
dansa contemporània que 
combina textos del també 
sabadellenc Rubén Lardín, 
teatre, vídeo, música original 
de Fierre Le Bourgeois i «una 
mica de performance».

Checa, que va està tres anys 
a Alemanya amb Pina Bausch 
i ara en porta quatre a França

 00------
«Les dificultats 
fan que hi hagi 

més solidaritat i 
creativitat»

amb Philippe Decouflé, va ser 
('última vegada a L'Estruch el 
2012 amb Last picture, el ter
cer solo d'una triologia.

Ara torna amb el ballarí bar
celoní Hansel Nezza. «Hem fet 
diversos projectes junts i això 
ha estat un bon marc de reen
contré», diu. Amb el suport de 
l ' Institut Català de les Empre
ses Culturals (ICEC), després 
de l'estrena Protocolo ja té 
dates a Barcelona, Jaén, Vitò
ria, Madrid, Grècia...

Corea i Japó
Abans d'aquest últim país, 
però, Checa volará a Corea i 
Japó amb Panorama, I'última 
peça de la companyia de Phi

lippe Decouflé. Ara ja están 
en el procés de creació d'una 
nova, que s'estrenarà I'octu
bre.

Viu a França i viatja força, 
doncs, però assenyala que 
«viure a un altre país no et des
connecta del teu propi país. La 
casa és un punt i tu vas donat

voltes, però és qüestió d'orga
nització».

Tornant a la seva coreogra
fia, apunta que aquest ele
ment multidisciplinari és cada 
cop més habitual en la dansa. 
«I L'Estruch és un teatre molt 
adequat per fer-ho, et dóna tot 
el que necessites», agraeix.

Sobre els textos de Lardín, 
assenyala que aporten «una 
veu masculina* a la seva visió 
de la sexualitat. L'escenogra
fia és molt simple però hi juga 
un paper molt important la 
il·luminació. La fotografia i el 
vídeo són de Sharon Lomanno 
i tota la part tècnica és respon

sabilitat de Begoña García.
Sobre el moment actual de 

la dansa reconeix que. com tot. 
acusa les retallades, «també 
a a fora», però «les dificultats 
fan que hi hagi més solidaritat 
i les ganes de fer les coses 
"com sigui". Hi ha més col- 
laboració i creativitat» ■

Dani Pérez i Elisabet 
Raspall captiven al 

Griffin

El jazz de la pianista Eli
sabet Raspall és de crear 
atmosferes i climes, de bus
car textures delicades i de 
molts colors. Amb el seu nou 
duo amb el guitarrista Dani 
Pérez s'accentua aquesta 
vena íntima i la seva part 
més clàssica, però resulta 
molt captivadora. No va ser 
un dia de molt públic, dijous 
passat, en vigílies de fes
tes, però la presentació del 
material del seu desè disc, 
Present -encara al forn. sor
tirà amb el seu segell propi- 
va aportar sensacions molt 
atractives al cicle ■

c.c .


