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Teatre i dansa

NO T’HO PERDIS

Sâlmon
El festival de noves dramatúrgies del cos surt del  

Mercat de les Flors i s’estén per tota la ciutat

EL FESTIVAL SÂLMON, nascut fa set anys 
al Mercat de les Flors, és ara mateix el més 
interessant que passa a Barcelona durant 
l’hivern. Per inconformista, per obrir la porta 
a artistes nous, sobretot d’aquí, però també de 
fora. Gent que va a contracorrent. Enguany, 
a més, surt de la plaça Margarida Xirgu per 
estendre’s per tota la ciutat.

Manen les dones...
El Sâlmon sempre ha estat un festival feminista, 
però enguany, definitivament, manen elles. 
Entre totes, destaquen per mèrit 
propi El Pollo Campero, és a dir, 
Gloria March Chulvi i Cristina 
Celada. Totes dues són darrere de 
Parecer felices (Antic Teatre, 31 
de gener-3 de febrer), una peça 
espaterrant, còmica, sobre el 
postureig en l’època d’Instagram 
i les selfies. En la mateixa línia, 
hi ha Catalina (Antic Teatre, 
24-27 de gener), la primera peça 
d’Iniciativa Sexual Femenina, 
un col·lectiu format per Élise 
Moreau, Elisa Keisanen i Cristina 
Morales, flamant guanyadora del 
Premi Herralde de Novel·la amb 
Lectura fácil. Als antípodes, tenim 

la italiana Chiara Bersani, que es convertirà en 
un Gentle unicorn (Hiroshima, 2-3 de febrer). 
Paz Rojo, al seu torn, farà a Eclipse : Mundo 
(Mercat de les Flors, 2 de febrer) un estudi sobre 
la creació del futur.

...I alguns homes bons 
Del que ve de fora, l’arribada del coreògraf 
holandès Jefta van Dinther és el més 
emocionant, ja que ve amb Dark field analysis 
(Mercat de les Flors, 31 de gener), una peça on 
dos homes nus conversen sobre la seva sang. 

Però si parlem dels nostres homes, 
ens hem de referir al ballarí de La 
Veronal Manuel Rodríguez, que 
estrenarà Body on paper (Mercat de 
les Flors, 2-3 de febrer), fruit de la 
seva estada al Japó. A.G.

L’HABITACIÓ  
DEL COSTAT
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Julio Manrique ha capturat 
l’anacrònica escriptura 

dramàtica que impregna 
el text per aixecar una 

producció exigent.
 La Villarroel. M: Urgell.  

Fins al 3 de febrer. 28 €.

LOS 39 
ESCALONES 
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Els que van petar-ho amb 
Sugar van pel mateix camí 

amb l’adaptació de la 
pel·lícula de Hitchcock.

 Eixample Teatre. M: Urgell. 

Fins al 27 de gener. 16-23 €.

AMANDA T.
�����

La història de la jove 
canadenca que va 

anunciar el suïcidi a la 
xarxa en el cos de Laia 

Manzanares.
 TNC. M: Glòries.  

Fins al 20 de gener. 20 €.

CARRIE
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Un excel·lent moviment 
dels intèrprets, entrega 

i qualitat vocal de 
l’amplíssim repartiment. 

 Teatre Gaudí.  

M: Sagrada Família.  

Fins al 27 de gener. 26 €.

ENS

AGRADA
Grans obres que no 

et pots perdre

DE QUÈ VA...
Un festival que 
ens presenta el 
més innovador de 
l’escena.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per descobrir nous 
sabors i el que serà 
tendència.

 Mercat de les Flors, 

Sala Hiroshima, Antic 

Teatre, La Caldera... Del 22 

de gener al 10 de febrer.

El Pollo Campero

Jefta van Dinther


