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D'un cos ferit, apuntalat
a partir dels bocins, al
renaixement amb una
nova pell. El comiat de

la coreògrafa Marta Carrasco
com a ballarina, Perra de nadie,
és un espectacle d'aquells que
exigeixen exposar-se fins a les en-
tranyes per a sortir-ne sencer.

Com una nina apedaçada,
amb fèrules, cicatrius i un mirin-
yac, Carrasco arrenca la propos-
ta, que divendres va omplir la Pla-
neta, entre les butaques, abraçant
i fent petons als espectadors. De
mica en mica es desempallega
dels elements ortopèdics i es

transforma en tots els personat-
ges que caben dins Lili, la «perra»
del títol, que no és ningú ni de
ningú: la submisa, la desesperada
fins a l'extrem de passar-se la fulla
d'un ganivet pel coll o la forta, la
que sobreviu a pesar del tempo-
ral.

Entre udols de gos i sons de
màquines, la veu de Joni Mitchell
o els versos de El noi de la mare
de Pau Riba, transita entre una
escena i l'altra, algunes bellíssi-
mes, com quan, amb la cara to-
talment coberta de benes, aleteja
la faldilla d'un vestit tornassolat,
com aquell qui és lliure malgrat
tot. També queden pel record el
moment en què la ballarina
emergeix, immensa, d'una enor-
me tela vermella mentre sona
Gracias a la vida en la versió d'Al-
bert Pla o quan es cobreix de fang,
tota nua, per començar de zero la
vida dins d'una nova carcassa.
Encara bruta d'argila, divendres
Carrasco anava repetint «siguem
forts» als espectadors de Tempo-
rada Alta, que van anar deixant
els seus seients per sumar-se al
ball improvisat a l'escenari de la
cançó Agafant l'horitzó de Txa-
rango, al final de la vetllada.

Les dones que hi 
ha sota les ferides
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PERRA DE NADIE
Creació i interpretació: Marta

Carrasco. Direcció: Marta Carrasco,
Pep Cors i Antoni Vilici. 
Data: 12 d'octubre. Sala la Planeta.



S er o no ser. Actuar o no
actuar. Callar o no callar.
La jove directora Carla
Rovira, que l'any passat

va enlluernar amb Màtria, ha tor-
nat a Temporada Alta amb un en-
càrrec del festival sobre la llibertat
d'expressió. I per fer-ho, s'ha servit
d'un gran clàssic, Hamlet, a qui de

fet no cal posar al dia perquè
molts dels seus temes, i fins i tot
textos, segueixen essent angoi-
xantment actuals. El seu objectiu:
obligar el públic a reflexionar so-
bre qüestions com la censura,
l'autocensura, la monarquia o
l'opressió a les dones i als més des-
favorits al llarg de la història. I rei-
vindicar, de passada, la importàn-
cia de la implicació personal en la
lluita per la llibertat d'expressió. 

Una obra col·lectiva i que, en al-
guns moments, peca precisament
d'això: voler abarcar massa temes
i quedar-se només en la superfí-
cie. Rovira, acompanyada de Lau-
ra Blanch i Ramon Bonvehí, se
serveix de la història del príncep
Hamlet –i els seus eterns dubtes
sobre si matar el seu padrastre, és
a dir, el nou rei, per venjar la mort
del seu pare– per reflexionar so-
bre les amenaces i els límits que

pateix actualment la llibertat d'ex-
pressió. La mort de l'infant Alfons
per un tret d'escopeta del seu ger-
mà, Joan Carles I, la suposada
neutralitat de l'espai públic, el si-
lenci en el qual s'ha intentat i s'in-
tenta ofegar les dones, la doble di-
ficultat de ser dona i immigrada...
per tal de tocar tantes tecles, l'obra
compta amb la participació del fi-
lòsof Santiago López Petit i les ac-
tivistes Bel Olid, Adama Boiro i
Laura Medina, que, malgrat ser
aportacions interessants i plenes
de bona intenció, trenquen amb
el ritme del relat. 

Tot i això, s'agraeix la voluntat
de Temporada Alta i Carla Rovira
de tocar un tema tan imprescin-
dible en els moments que estem
vivint. I, sobretot, s'agraeix també
la implicació de la directora, que
va pujar a l'escenari amb crosses
per no endarrerir l'estrena. 
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CALLA, HAMLET, CALLA
Direcció: Carla Rovira. Intèrprets:

Carla Rovira, Laura Blanch, Ramon
Bonvehí. Data: 12 d'octubre. El Canal.



EFE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

■El Festival Internacional de Pa-
llassos de Cornellà-Memorial
Charlie Rivel inicia avui la seva
a edició amb una programació
d'uns setanta espectacles de 
companyies, que es podran veure
per carrers, places, mercats, tea-
tres, escoles o biblioteques de la
ciutat. Noms internacionals com
Chris Lynam, Paolo Nani, Aga-
Boom, Fanny Giraud, Pepa Plana,
Pistacatro, Juan Callate, Las XL,
Cris-Is, Bucraa Circus o la Cia Mi-
reia Miracle, entre d'altres, viatja-
ran fins a Cornellà.

Les companyies participants
provenen de països com Espanya,
Austràlia, el Canadà, Rússia, Xile,
el Regne Unit, Alemanya, França,
Itàlia, Bèlgica i Argentina. En la
carpa instal·lada a la plaça de Ca-
talunya se celebraran les denomi-
nades «Gala Alapista». La primera
d'aquestes, el dia , anirà a càrrec
de Pallassos Sense Fronteres i serà
solidària, mentre que les següents
se celebraran els dies ,  i .

Seran gales dirigides i conduïdes
per la pallassa Jimena Cavalletti,
amb música en directe dels sevi-
llans Lapso Produccions, i la par-
ticipació d'artistes com Nezda-
mes et Nezsieurs, Claret Clown,
Fanny Giraud, Gromic, Die
Maiers, Joe de Paul i Tim Tyler.

La festa de clausura, el dia ,
anirà a càrrec de les Balkan Para-
dise Orchestra, que comptaran
amb la participació d'alguns dels
pallassos que actuaran en aques-
ta edició, així com el gegant de
Charlie Rivel.

D'altra banda, el dia  es lliu-
rarà el «Nas d'or» a Antoni M. Cla-
ret Papiol, conegut com a Claret
Clown, per la seva renovació del
pallasso clàssic en els seus més de
 anys de trajectòria.

Com a novetat d’aquest any, el
festival aposta per donar impuls a
les companyies més joves, reser-
vant un lloc en la programació per
a elles, amb grups com Lepuant,
Trasla, Filigranes o Mireia Mira-
cles que tindran l'oportunitat de
mostrar els seus espectacles al pú-
blic.

El festival, que s'organitza de
forma biennal des de l'any ,
té com a objectiu difondre el ves-
sant sociocultural de les arts escè-
niques fetes per pallassos.

El Festival de Pallassos
de Cornellà de Llobregat
presenta 70 espectacles
A partir d’avui i fins el dia
21, un total de 47 companyies
ompliran carrers, escoles,
mercats, places i biblioteques


