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Si la setmana passada Historia(s) 
d’Olga de Soto posava en evidència la 
profunda empremta que sobreviu en 
els espectadors molts anys després 
d’haver vist un espectacle, Tres 
personas, todos los cuerpos parla del 
mateix fenomen, però vist des del punt 
de vista dels ballarins. Els tres 
intèrprets d’aquest muntatge que es 
presenta al cicle Sweet Març de La 
Porta (Mauricio González, Montse 
Penela i Bea Fernández, que també 
n’assumeix la direcció) han treballat 
amb artistes tan variats com Olga 
Mesa, Elena Córdoba, Nacho Duato, 
Carmelo Salazar, Carlos Marquerie o 
Maya Plisetskaya. Al llarg de desenes 
de produccions els seus cossos s’han 
convertit en arxius vius de la història 
de la dansa.

En aquesta peça hi ha tres solos, 
cadascun fa aflorar diferents qualitats 
de moviment, ja que, com escriuen al 
programa de l’espectacle: “Som molts 
cossos, tants com n’hem ballat”. Més 
enllà del moviment, el text també té un 
paper important perquè els mateixos 
intèrprets expliquen com els van 
marcar aquestes experiències. Així es 

barreja la història personal amb la 
història de l’art i, igual com passava 
amb Historia(s), tota aquesta 
multiplicitat de capes potencia 
l’interès de la peça.

Si bé els intèrprets mostren 
creacions individuals, no estan sols a 
escena; els altres dos sempre donen 
suport al tercer amb la seva presència i 
s’encarreguen de la part tècnica a 
sobre de l’escenari. Això, que pot 
semblar anecdòtic, no ho és gens ni 
mica, ja que posa en relleu els 
mecanismes de l’escena i es destrueix 
l’efecte teatral. I és que un dels grans 
problemes a l’art escènic d’avui en dia 
és que, per a molts, la ficció ens resulta 
insuportable. El nostre dia a dia està 
tan carregat de ficció que quan anem al 
teatre ens consola trobar una mica de 
veritat.

Però Tres personas, todos los 
cuerpos no acaba aquí. Durant el 
procés de documentació de la peça, Bea 
Fernández va entrevistar desenes 
d’intèrprets destacats i va editar les 
entrevistes segons diferents temes. El 
resultat és Los que se ven entre sí, un 
documental que posa en evidència la 
fràgil distinció entre creador i intèrpret 
i revela molts secrets de la història de 
la dansa a Espanya. Cada dia, abans de 
la funció, podreu veure aquest 
documental excepcional.

‘Tres personas, todos los cuerpos’ a La 
Poderosa del 19 al 28 de març.

Dansa
Coordina Laura Serra 
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‘Unforgettable’
Voleu conèixer de prop la 

vida dels ballarins i que us 

revelin tota una carrera de 

descobriments artístics?  

En Quim Pujol obre La Porta. 

La mirada és l’eix al voltant del qual es construeix el món de l’escena.

Cartellera
BTM
(Guàrdia Urbana, 7). T. 93 423 64 63. 
Taquilla oberta dues hores abans de la 
funció. Anticipada: Servicaixa, 902 33 22 
11, www.servicaixa.com. 

NOU (!) El amor brujo + Carmen de 
Manuel de Falla i Bizet. Amb el Ballet Estatal 
Ruso de Cheboksary. Dv., 21 h. De 30 a 47 !. 
Només divendres 19. 

Una colla de reconeguts ballarins de 
l’Escola de Sant Petersburg van ser els 
impulsors el 1967 d’aquesta companyia 
situada a la República dels Txuvaixos, un 
port del Volga, al centre de la meitat oest de 
Rússia. El respecte a la tradició clàssica és el 
precepte més reconeixible d’aquest conjunt 
de gira per Espanya amb Falla i Bizet. L.S. 

Casa Elizalde
(València 302). T. 93 488 05 90.  
www.casaelizalde.com. 

NOU (!) GRATIS Les filles föllen Amb 
Margherita Bergamo i Tuixén Benet. Dc., 
20.30 h. Només dimecres 24. 

Títol provocador i provocatiu el 
d’aquestes dues creadores, que l’han escollit 
per declarar-se !lles d’una època de consum 
ràpid i sense !. Ara bé, no us deixeu 
enganyar per noms i aparences, si podeu. 
Encara que allò desconegut i excepcional us 
atrau irremeiablement cap a elles... L.S. 

La Poderosa
(Riereta 18, 2n). T. 93 443 19 80.  
www.lapoderosa.es. 

(!) GRATIS Tres personas, todos 
los cuerpos de Bea Fernández. Amb 
Montse Penela, Mauricio González i Bea 
Fernández. Dv., ds. i dg., 20 h. Fins al 28 de 
març. 

Bea Fernández (una de les creadores que 
dirigeixen La Poderosa) continua treballant 
en un projecte de diferents cares, que parla 
de les parts ocultes d’una creadora. El cos 
del ballarí, cuirassa de molts personatges, i 
el rol de l’actor és el tema a aprofundir. L.S. 

Mercat de les Flors
(Lleida, 59). T. 93 426 18 75. www.
mercat"ors.org. Taquilla oberta al Mercat, 
una hora abans de la funció. Anticipada: 902 
10 12 12 i www.telentrada.com. 

NOU (!) Lo que no se ve de Gustavo 
Ramírez. Dir.: Gustavo Ramírez. Amb la 
companyia Proyecto Titoyaya. De dj. a ds., 
21 h. Dg., 19 h. 16 !. Del 18 al 21 de març. 

Tercera obra del ‘Proyecto Titoyaya’ del 
ballarí Gustavo Ramírez, que no ha 
abandonat la creació coreogrà!ca per a 
teatres com el Luna Negra de Chicago, el 
Nederlands Dans Theater II, el Ballet de 
Carmen Roche, la CND, etc. Potser de tant 
viatjar ha sentit la necessitat de parlar de les 
emocions que comporta la llunyania, com la 
distància obliga a generar noves rutines, a 
acostumar-se a un equilibri precari. L.S. 

Sat! Sant Andreu Teatre
(Neopàtria, 54). T. 93 345 79 30. www.bcn.
cat/santandreuteatre. Taquilla oberta una 
hora abans de la funció. Anticipada: 902 33 
22 11 i www.servicaixa.com. 

Taparpègics Dir.: Basilio González. 
Amb Sergi Descayre, Basilio González, Jana 
Grulichova, Daniel Luka i Hernan Senra. Dj. 
i dv., 21 h. Ds., 21.30 h. Dg., 18.30 h. 16 !. 
Del 18 al 28 de març. 

‘Tap’ (claqué) + ‘arpegis’. Així expliquen 
els Clac&Roll l’intent de crear un instrument 
nou que es toqui fent claqué i pugui crear 
ritme, melodia i harmonia. L’invent 
requereix tant innovacions tècniques (Xavier 
Gallego és el creador de l’instrument) com 
habilitats dansístiques, de manera que es 
tracta d’un recital de peces clàssiques i 
modernes tocat amb els peus. L.S. 


