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Oblideu-vos de la imatge
romàntica que ens n’han
deixat Hans Christian An-
dersen o els dibuixos de la
Disney: una sirena extreta
del seu medi aquàtic natu-
ral –com li passa a qualsevol
ésser viu separat de l’hàbitat
en què acostuma a moure’s–
no deixa de ser una mena de
peix fora de l’aigua. I passa
el mateix amb una ballarina
acostumada a moure’s lliu-
rement pels terrenys de la
dansa contemporània a la
qual, de cop, la fan ballar
calçada amb les sabatilles
de ballet que es fan ser-
vir per a la disciplina de la
dansa clàssica.
I això serà precisament el

que li tocarà fer a Marta
Ortega dins la coreogra-
fiaMermaid, de Sidi Larbi
Cherkaoui. I qui l’ajudarà a

RAMON OLIVER
agafar seguretat amb el nou
calçat no serà pas cap prín-
cep de conte, sinó Carlos
Acosta en persona. Aquesta
és una de les dues coreogra-
fies que Acosta s’ha reservat
per a ell mateix –al ja llegen-
dari solo Two que Russell
Maliphant va crear per a Syl-
vie Guillem el veurem girar
dansant en estat d’èxtasi en-
xampat en un rectangle de
llum, gairebé com ho fan els
dervixos– dins un especta-
cle que, d’altra banda, vol fer
palès que els ballarins de la
seva formació creada ara fa
tres anys controlen qualsevol
estil de dansa sense semblar
mai peixos fora de l’aigua.

Una vida de pel·lícula
Segur que encara no ens ho
ha explicat tot. Però el cert
és que la biografia de Car-
los Acosta guarda aparent-
ment pocs secrets, perquè
ell mateix s’ha encarregat de

ORGASMOS
Bíblicament parlant, tot va
començar amb Adam i Eva, que
per cert, surten també aquí com a
personatges convidats: ningú els
pot negar que ells van formar la
primera parella heterosexual del
món mundial que es va conèixer
de forma bíblica. Però teatralment
parlant tot va començar fa uns 15
anys, quan l’autor Dany Israely va
decidir transformar un llibre seriós
escrit per la seva dona, Zahava
Israely, des de la perspectiva de
la psicologia clínica en un no tan
seriós espectacle molt ben acollit
als escenaris de l’Off-Broadway.
I de la mateixa manera que la
humanitat no s’ha cansat de
buscar orgasmes des dels dies
d’Adam i Eva, el públic tampoc s’ha
cansat des de llavors de buscar
l’humor orgàsmic que ara ens
ofereixen Ángela Monge i un Roger
Pera associat a l’obra des que va
arribar per primer cop als nostres
escenaris. EIXAMPLE TEATRE. FINS AL
31/8. HORARI: DS., 20H; DG., 18.30H.

PREU: 12-24€.• Eixampleteatre.cat

EN TU MENTE
JJJa sabeu que no té manies: quan
Luis Pardo se’ns vol ficar ben en-
dins al cervell, no hi ha qui li pugui
barrar el pas. I malgrat tot, estem
disposats a permetre-li una cosa
que no permetríem ni al nostre
millor amic. I encara li paguem
perquè faci el que vulgui amb la
nostra ment i l’obri a la telepatia,
la telecinesi, l’espiritisme i a altres
ffffenòmens que potser no tenen
res de paranormals, però que
molt normals tampoc no semblen.
EIXAMPLE TEATRE. FINS AL 23/8.

HORARI: DV., 22.30H. PREU: 12-24€.

• Eixampleteatre.cat

RIUESTIU 2019
Veritablement, qui no riu a l’estiu
és perquè no vol, perquè la gran
majoria de la poca oferta escè-
nica que presenten els nostres
escenaris en època canicular té
com a objectiu arrencar-nos la
riaaaallaaaa.... I dddd’aaaaixòòòò eeeen ssssaaaabbbbeeeen mooooltttt,,,,

El dervix
que dansava
amb sirenes Roger i Àngela, orgàsmics.

Acosta avança dempeus al front d’una formació que ja s’està guanyant el reconeixement internacional.

Voleu sabermés coses d’aquest

especttctacle? Seguiu les instruccions
que detallem al sumari!

EL CÈLEBRE BALLARÍ CUBÀ CARLOS ACOSTA TORNA AL FESTIVAL CASTELL DE PERALADA AMB

CINC COREOGRAFIES QUE DEMOSTREN LA VERSATILITAT DE LA SEVA JOVE COMPANYIA

ACOSTA DANZA. EVOLUTION

DIR. CARLOS ACOSTA. COREOGRAFIES DE GOYOMONTERO, SIDI LARBI CHERKAOUI,

RUSSELL MALIPHANT I JORGE CRECIS. INT.: CARLOS ACOSTA, MARTA ORTEGA, LAURA

RODRÍGUEZ, YASSER DOMÍNGUEZ. AUDITORI PARC DEL CASTELL DE PERALADA.

CARRER NOU DE SANT JOAN, S/N. TEL.: 902 374 737. DATA: 15/8. HORARI: 22H.

PREU: 30-120€. 10% DE DESCOMPTE. Entradasdevanguardia.com

transformar-la en llibre de
memòries (No mires atrás),
presentar-la en forma d’es-
pectacle (Tocororo) i deixar
que la filmés Icíar Bollaín
(Yuli). I, com a resultat de
tanta informació biogràfica,
sabem ara tot l’eclecticisme
coreogràfic que s’amaga
darrere la personalitat de
qui ha estat artista convi-
dat a un grapat de les mi-
llors companyies de dansa
clàssica del món. Un eclec-
ticisme que, naturalment,
ha volgut transmetre també
a la seva companyia. A
Imponderable, i amb core-
ografia de Goyo Montero,

veurem com la formació es fa
seva la sonoritat de la nova
trova cubana inspirant-se en
temes de l’emblemàtic can-
tautor Silvio Rodríguez. A
Llamada, el mateix Goyo
Montero farà que l’Oda a
Walt Whitman cantada per
Miguel Poveda comparteixi
banda sonora amb l’omni-
present Rosalía per tal de
recordar-nos que, quan una
persona sent dins seu aquella
crida que t’ho fa deixar tot,
no hi ha qui l’aturi. I amb
Twelve, Jorge Crecis ens de-
mostra que, entre la dansa i
l’esport, no hi ha tantes dife-
rències com pot semblar.

+ estrenes

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e



Q
U
È
FE
M

9/
8/
20
19

13

R. OLIVER

R. OLIVER

A les palpentes es ballamillor

Com si fóssim aVersalles

SOL PICÓ S’ENFILA AL PIANO DE MARCO MEZQUIDA PER TAL DE VIURE UNA HISTÒRIA D’AMOR

LA PLAÇA GRAN DE PERALADA LLUIRÀ AQUEST DIUMENGE MÉS BARROCAMENT MUSICAL QUE MAI

Fa com qui diu quatre dies
que la teníem al Grec de-
mostrant-nos brillantment a
Animal de sèquia que, quan
vol, és capaç de reunir a l’esce-
nari una banda demúsics gai-
rebé tan immensa com aque-
lla que acompanyaBeyoncé
a les memorables imatges de
l’imprescindible concert/do-
cumentalHomecoming. Però
si l’espectacle del festival de
Barcelona ensmostrava la
Sol Picómés fallera –aque-
lla capaç de fer-nos recórrer
la mítica ruta del bacallà can-
tant allò d’“exta sí, exta no”
entre evocacions gamberres
de festa popular valenciana–,
ara al Festival de Peralada ens
vol mostrar la Solmés íntima i

Ningú no ho diria, que som
en una plaça pública, una nit
d’agost de l’any 2019. Si tot va
com està previst, quanDani
Espasa comenci a dirigir la
barroquíssima orquestra
Vespres d’Arnadí i els dan-
saires de la companya AR.TS
Lab comencin a moure’s se-
guint les partitures semblarà
ben bé com si ens trobéssim
alsmeravellosos Jardins de
l’Orangerie del palau de Ver-
salles, quan els reis de França
encara es passejaven entre les
taronges! Aquest és precisa-
ment l’efecte buscat per un es-
pectacle en el qual no ens cal-
drà disfressar-nos per sentir
que som en una festa del segle
XVII oXVIII.

Bodes reials
Esclar que tampoc cal anar
cap a terres franceses, per vi-
atjar a través del temps: Es-

CITA A CEGUES

CREAT I INTERPRETAT PER SOL PICÓ I MARCO MEZQUIDA. HOTEL PERALADA WINE
SPA & GOLF. PERALADA GOLF, CARRER DE RECOBERTÍ, S/N. TEL.: 902 374 737.

DATA: 14/8. HORARI: 22H. PREU: 70€. 10% DE DESCOMPTE.
Entradasdevanguardia.com

INGRÀVIDA FLORACIÓ

DIR. MUSICAL: DANI ESPASA.
COREOGRAFIA: ANNA ROMANÍ I TANJA
SKOK. INT.: EVA NAREJOS, TANJA
SKOK, PEIO OTANO, ANNA ROMANÍ.
ORQUESTRA VESPRES D’ARNADÍ.
PLAÇA GRAN DE PERALADA.
TEL.: 902 374 737. DATA: 11/8.
HORARI: 20H. PREU: GRATUÏT.

Entradasdevanguardia.com

Podeu consultar totes les estrenes
d’aquesta setmana al web
Lavanguardia.com/cultura/teatro

en aquest festival, caracteritzat

per la seva alta concentració de

monologuistes còmics. Aquest cap

de setmana us trobareu reunits

a l’escenari Toni Cano (a qui li

agrada barrejar el ‘flamenquito’

amb el pa amb tomàquet), Tian

Lara (que presumeix de ser tot un

‘anticoach’), Ernesto y Pico (per a

ell, sense màgia no hi ha humor),

i Dani Pérez (tot un clàssic del

gènere). POBLE ESPANYOL. 10/8.

HORARI: 21H. PREU: 12€.

2 EUROS DE DESCOMPTE.
• Poble-espanyol.com

HUMOR SAPIENS

Christian Salinas i Oscar Sánchez

n’estan convençuts: algun paratge

del planeta Terra encara conserva

vestigis d’aquella vida intel·ligent

de la qual presumien tant els

tttterraqüis. El que passa és que costa

molt, trobar-la. I ells resumeixen la

seva un xic descoratjadora recerca

en 18 esquetxos protagonitzats

per 30 personatges que, certa-

ment, semblen més aviat inclinats

cap a l’estupidesa. CINCOMONOS.

ESPAI D’ART. FINS AL 31/8. HORARI:

DS., 21H. PREU: 14-18€.

• CCCCinccccoooomoooonoooossss....oooorggg

enamoradissa: la Picó que no
dubta a presentar-se a una cita
amb els ulls tapats, sense saber
qui o què l’espera.

Amb el peu a les tecles
Doncs aquest cop hi ha hagut
sort, perquè la ballarina s’ha
trobat ambMarcoMezquida,
un premiadíssimpianista de
primera. Ara bé: caldrà veure
si els seus talents són compa-
tibles. Al cap i a la fi, fins ara
tots dos han portat un estil de
vidamusical ben diferent. I
no sabem com s’ho prendrà, en
Marco, que la Sol s’agafi tantes
llibertats coreogràfiques amb el
seu piano. El que sí que sabem
és que la cita romàntica –una
trobada sense cap paraula
d’amor pel mig– promet ser
ben insòlita.

pasa està segur que la música
deCharles Desmazures farà
que fins i tot els més republi-
cans us sentiu durant una es-
tona com si el rei Felip V us
hagués convidat a la seva boda
amb Lluïsa de Savoia, que va
tenir lloc a Figueres l’any del
Senyor de 1701. El que és cert
és que tant si ens situem a l’al-
tra banda dels Pirineus com si
no ens movem de casa, serem
tractats sempre com a cor-
tesans, perquè la cort es troba
a l’origen de totes les danses
que es ballaran al llarg de la
festa. Una festa a la qual es pot
entrar sense anar d’etiqueta
i de franc. Per cert, a veure si
arran d’aquesta vetllada ens
fem tots monàrquics!

La Sol es deixa caure apassionadament als braços d’en Marco. FOTO: TVEE PHOTO

La dansa del barroc fa florir la plaça Gran de Peralada.
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