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Emocions a l’Escorxador
La coreògrafa Marta Carrasco presenta a Lleida el seu tercer solo 
de dansa, ‘Perra de nadie’ || Les dones del seu ‘univers’ creatiu

ARTS ESCÈNIQUES DANSA CONTEMPORÀNIA

La coreògrafa catalana Marta Carrasco va oferir ahir a Lleida el seu últim muntatge, ‘Perra de nadie’.

LLEONARD DELSHAMS

❘ LLEIDA ❘ Després de la dansa més 
clàssica, amb el ballet La bella 
dorment dijous a la Llotja, la 
temporada de dansa de Lleida 
es va traslladar ahir al Teatre 
de l’Escorxador per disfrutar 
d’un pes pesant de la dansa 
contemporània a Catalunya. 
La coreògrafa Marta Carrasco 
va portar a escena la seua més 
recent creació, Perra de nadie, 
el tercer solo de la seua trajec-
tòria després dels existosos 
Aiguardent i Blanc d’ombra, 
amb el qual certifica de nou 
el seu compromís pel risc i, tal 
com ella mateixa declara, per 

la necessitat de creació d’es-
pectacles, que veu no com una 
“decisió intel·lectual”, sinó com 
“una necessitat, una passió i 
fins i tot una obsessió”. 

Carrasco, guardonada amb 
el Premi Nacional de Dansa 
2005 per la Generalitat, asse-

gura que sovint el públic s’ob-
sessiona a intentar entendre 
el missatge del coreògraf, de 
la companyia de dansa, quan 
en definitiva “tot resulta més 
senzill: tan sols és necessari 
deixar-se portar i entrar dins 
del món dels sentiments i les 
emocions”. 

A Perra de nadie, Carrasco 
canalitza aquestes emocions a 
través d’una fusió d’algunes de 
les dones del seu univers, els 
personatges més representa-
tius que ha interpretat al llarg 
dels seus més de vint anys de 
carrera solista.

SARA BARAS, EL DIA 29

La nova temporada de 
dansa de Lleida seguirà el 
proper dia 29 a la Llotja 
amb la bailaora Sara Baras

Debat ahir a l’IEI després de la projecció del documental.

HISTÒRIA TAULA REDONA
JOSEP IGNASI RODRÍGUEZ/IEI

❘ LLEIDA ❘ L’IEI va acollir ahir 
la projecció del documental 
Las dos guerras del fotógra-
fo Boix –emès el 2015al pro-
grama Crónicas de TVE–, en 
el marc de l’exposició foto-
gràfica que pot visitar-se a 

la sala Montsuar fins al dia 
5 de febrer. Tot seguit es va 
celebrar una taula redona so-
bre el fotògraf Francesc Boix, 
amb historiadors com Josep 
Cruanyes i Josep Maria Solé 
i Sabaté.

Documental i debat a l’IEI  
sobre el fotògraf Francesc Boix

El txec Pter 
Nekoranec, 
premi Viñas

CANT

❘ BARCELONA ❘ El tenor txec 
Pter Nekoranec va gua-
nyar ahir a Barcelona el 
primer premi del concurs 
internacional de cant Viñas; 
la soprano guatemalenca 
Adriana González, el se-
gon, i el baríton català Car-
les Pachón, de 22 anys, el 
tercer. Els guanyadors in-
terpretaran avui diverses 
peces al Liceu.

ACTIVITATS

Aarhus estrena 
capitalitat 
cultural europea
❘ AARHUS ❘ La ciutat danesa 
d’Aarhus va estrenar ahir 
capitalitat cultural europea 
amb una picada d’ull a la 
tradició nòrdica llançant un 
programa amb més de 350 
actes al llarg del 2017. El 
lema oficial, Repensarem, 
al·ludeix tant a la participa-
ció popular com a l’objectiu 
de transformar la ciutat en 
un laboratori cultural.


