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ANTIC TEATRE (BARCELONA)
‘UNA FAMÍLIA BALLA’

Fa un parell d’anys, les creadores Mariona Naudin i Mònica Almirall 
van fer un experiment sociològico-escènic: què passaria si se’ns pri-
vés del llenguatge per comunicar-nos amb la nostra família i hi 
haguéssim de parlar amb el cos? Aleshores el van portar a terme 
amb una família escollida en un concurs. Ara el reprenen, i són elles 
mateixes les que surten a l’escenari, acompanyades dels seus pares. 

Del 23 al 26 de març
ALMERIA TEATRE (BARCELONA)
‘AUTÓNOMOS, EL MUSICAL’

Diuen que els autònoms són els professionals amb més bona salut: 
no es posen mai malalts. Àlex Martínez Vidal i Andreu Rami dissec-
cionen amb molt humor la realitat dels que treballen per compte 
propi, generalment perquè no els queda més remei. Un musical de 
petit format que explota el vessant còmic de la realitat quotidiana 
de tres milions de persones a l’Espanya de la crisi i la postcrisi.  

Del 18 de març al 8 d’abril

ALBERTO VERA 

DES DE LA PLATEA LA TRIA DE BELÉN GINART

Dansa transsexual
‘Crotch’, una peça ‘transdansa’ de Catalina Carrasco, reivindica a la Beckett l’abolició de les etiquetes: la igualtat real  

i la visibilitat transgènere impulsen el nou cicle artístic de la sala

ESCENES◆ ◆

D
urant molts anys, la ma-
llorquina Catalina Carras-
co va ballar professional-
ment en discoteques. Prin-
cipalment a Eivissa, espe-

cialment a Pacha. Entre les companyes 
de la nit illenca hi havia diverses trans-
sexuals. I totes tenien una història sem-
blant en què la majoria de les feines els 
estaven vetades. No les volien d’emple-
ades de banca, ni de cambreres, ni de re-
cepcionistes. “Si ja les que hem nascut 
dones tenim problemes, imagina’t les 
dones trans”, diu. En el seu dia a dia tro-
baven sovint el mateix ressentiment 
que avui viatja per carretera, en l’auto-
bús taronja d’Hazte Oír. Aquella cons-
tatació ressona en l’espectacle Crotch 
(Entrecuix), una peça creada per Car-
rasco, que la defineix com a transdansa, 
“perquè a més de la dansa utilitza el gest 
i la veu”, i que té per objectiu últim “rei-
vindicar la desconstrució del gènere, 
l’espai que hi ha al mig entre les etique-
tes home i dona”. Es va estrenar a l’úl-
tima FiraTàrrega i ara es presenta a la 
Sala Beckett de Barcelona. 

Crotch és, per sobre de tot, un cant a 
la llibertat i a respectar la diferència. El 
nou espectacle de la companyia Baal, 
fundada per Carrasco i per Gaspar Mo-
rey, pren com a referent una peça prè-
via del grup titulada Realitat invisible. 
Parlava de la dualitat que conforma l’es-
sència de moltes persones. “De com 
dins de nosaltres hi poden conviure di-
ferents estats. I de com la imatge que tu 
tens de tu mateix pot no coincidir amb 
la dels altres”. 

En aquella peça antiga, Carrasco ba-
llava un duo amb la imatge d’una altra 
dona projectada sobre una pantalla. A 
Crotch els intèrprets són set, i a més de 
Carrasco només n’hi ha dos de professi-
onals. Els altres quatre van ser escollits 
en un taller entre integrants de les asso-
ciacions catalanes Generem (persones 
en diferents estadis del trànsit de gène-
re) i EnFemme (grup de suport per a 
persones transgènere). I tots tenen cos-
sos molt diversos. Res d’estàndards, res 
d’uniformitats en una peça on es dina-
miten els estereotips. La idea és tras-
plantar el model en cada lloc on actu-
en, i col·laborar amb associacions femi-

de la igualtat per ajudar a enfocar la mi-
rada”, diu Grau. I s’hi han posat sense 
por, endinsant-se en un terreny tan ple 
de punxes com el de la ficció. “En el món 
de la ficció, els rols dels homes i les do-
nes són molt més clàssics que a la vida 
real”, assegura la comissària. Per de-
mostrar-ho, sotmetran pel·lícules, sèri-
es, obres de teatre i còmics, entre altres 
formats, a una triple prova del cotó 
fluix. El test de Bechdel avalua si un pro-
ducte de ficció compleix els estàndards 
mínims per evitar l’esquerda de gènere; 
el principi de la Barrufeta es refereix a 
aquells productes de ficció en què, com 
als Barrufets, els protagonistes són ho-
mes i només hi ha una dona; i el test del 
llum sexi detecta quan el paper de la do-
na és tan poc transcendent que el podria 
interpretar un llum. Durant unes set-
manes, l’escenari de la Beckett serà un 
privilegiat espai per al debat sobre la 
qüestió de gènere. BELÉN GINART

nistes i LGTBI locals. De moment ja ho 
han fet a Mallorca, Eivissa i Suècia, i 
també aniran a València i faran una pe-
tita gira per Anglaterra. Més endavant 
tenen previst anar al Brasil i Mèxic.  

A Crotch, a més de ballar, els intèr-
prets comparteixen amb els especta-
dors situacions trasbalsadores viscudes 
en el seu dia a dia. Així 
emergeixen temes com “la 
violència sexual o la pres-
sió de la societat heteropa-
triarcal”, explica Carras-
co. La directora i intèrpret 
diu que al final de cada 
funció molts espectadors se’ls acosten 
“per abraçar-nos i per preguntar-nos 
més coses sobre les nostres vides”.  

El format final de Crotch és deutor de 
les circumstàncies en què va acabar de 
prendre forma, els dies de l’última Fi-
raTàrrega, coproductora de la peça. La 
fira els va cedir un espai compartit amb 

una altra companyia, Les Impuxibles, 
que hi participaven amb el seu especta-
cle més conegut, Limbo, sobre la trans-
formació d’una noia en noi. Tot i que, 
com recorda Carrasco, utilitzen llen-
guatges molt diferents, les dues compa-
nyies van tenir una estreta col·laboració 
artística. Espai Zebra, el nom de l’espai 

compartit, era en si mateix 
una declaració de princi-
pis: superar les arrelades 
categories del blanc i el ne-
gre i conquerir nous espais. 

A la Beckett, les dues 
companyies tornen a coin-

cidir. Formen part de La revolució del 
gènere, el cicle temàtic que organitza la 
programació de la sala durant les prope-
res setmanes. Espectacles, xerrades i ta-
llers, sota el comissariat de Laia Grau. 
El transgènere és un dels temes que es 
tracten, però la temàtica és més àmplia 
i molt ambiciosa: “Desmuntar el mite 

‘CROTCH’ 
SALA BECKETT (BARCELONA)  

DEL 23 AL 26 DE MARÇ


