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Les ballarines estan obligades a treure tota la seva potència i energia femenina, tant la sofisticada com l’animal

D A N S A

‘La dona manca o Barbi-Superestar’

Ritual brutal
Bàrbara Raubert Nonell

‘La dona manca o Barbi-Superestar’.

Coreografia: Sol Picó. Intèrprets: Ana
Criado, Iva Horvat, Lola López Luna, Maribel
Martínez, Anna Roblas. Músics: Mireia
Tejero, Dácil López, Maddish Falzioni i

Carlos López. 27 de maig. Barcelona,

Teatre Nacional de Catalunya, Sala

Tallers.

Amb l’energia esclafadora amb què Sol Picó ens
té acostumats, La dona manca utilitza tots els
membres per mostrar la seva feminitat a prova de
bombes i amb bombes escèniques que capgiren els
estereotips melodramàtics, reaprofitant alguns
elements d’anteriors espectacles com els esquís, el
cactus o les sabatilles de punta per ballar flamenc.

Aquests elements formen part del seu llenguat-
ge, que es diferencia de la resta de contemporanis
sobretot per una energia imparable, que demostra
que l’espectacle ha estat absolutament pensat, ja
que a l’hora d’actuar no hi ha ni un segon deixat
a la reflexió, i els 60 minuts que dura l’espectacle
són exprimits fins a la darrera gota de suor, com si
es tractés del ritu d’alguna tribu matriarcal.

Per això les ballarines són obligades a treure tota
la seva potència i energia femenina, però no només
la sofisticada, sinó sobretot aquella que és més
animal, la que surt dels pits i d’entre les cames. I
no es pot parlar de la dona sense parlar de l’home,
però la Sol ha rebutjat la típica i simplificadora
confrontació de sexes, i senzillament ha col·locat
l’home com una paparra: enganxada entre les ca-
mes o darrere l’orella de la seva dona. Són traduc-
cions visuals de frases corrents, igual com quan
converteix les cinc ballarines en un galliner i des-
prés en un conjunt de robots (des)vestits per matar.

També apareix la idea de principis de segle de

dona com a animal aquàtic, però en l’espectacle hi
trobem parentius diversos, ja que tant podria per-
tànyer a la família dels cignes com a la de les oques,
de les sirenes com de les foques... en tot moment hi
ha malícia com hi ha humor.

La música –que és gairebé tota en directe–, està
absolutament lligada a la coreografia i avancen
conjuntament solapant-se, ajudant-se, o trepit-
jant-se: ara les ballarines canten, ara els músics
ballen, i és que la voluntat de l’espectacle ho em-
bolcalla tot, també els elements escenogràfics.
L’estètica de la mobilitat que també representa les
dones (una escala d’avió, una cinta transportadora,

un pal de bomber) i l’estètica del joc (una cistella
de bàsquet, una pilota de futbol convertida en cap
de dona, una bola de mirallets de discoteca) en-
caixen en l’escenari com els elements de la rulot de
la Barbi, i el vestuari fet de retalls té el mateix
glamur de l’Ester Williams i tot el puterío del Barri
Xino.

Si bé Sol Picó només firmava la coreografia, es va
permetre de sorprendre el públic amb una aparició
de superestar, cantant i amb les seves puntes ver-
melles engegant una festa flamenca. En conjunt és
un gran espectacle i ella, tan menuda com és, és
una superestar.
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El ballarí Ángel Corella en una de les seves anteriors estades a Barcelona

Ángel Corella farà temporada
al Palau de la Música

Marta Porter
BARCELONA

El ballarí Ángel
Corella, actual es-
trella de l’Ameri-
can Ballet Theater,
farà una tempora-
da de dansa al
Palau de la Música
Catalana d’aquí a
un o dos anys, se-
gons el conveni
signat ahir.

A
l’acord que van
signar la vicepre-
sidenta de la Fun-
dació Corella,
Maria L. Eirin, i el

president de la Fundació Or-
feó Català-Palau de la Música,
Fèlix Millet, no s’estableix ni
quan començarà la tempora-
da ni quantes actuacions es

faran, però, segons va dir Mi-
llet, “és una declaració d’in-
tencions per portar Ángel Co-
rella i els ballarins de la seva
companyia al Palau”.

Aquestes “intencions” sem-
bla que es poden concretar la
tardor que ve o, a tot estirar, el
novembre del 2004, i es faria

una temporada de dansa si-
milar a la que les estrelles de
l’American Ballet Theater
(ABT) fan al City Center de
Nova York, segons va explicar
Maria Eirin. És a dir, una
temporada de petit format
dedicada a la dansa neoclàssi-
ca i contemporània.

La iniciativa respon a la vo-
luntat de Fèlix Millet de dur la
dansa al Palau de la Música,
realitat que serà possible a
partir d’aquesta tardor, quan
l’escenari del Palau es vegi
deslliurat dels graons que l’o-

cupen gràcies a les
obres de remodela-
ció que es faran
aquest estiu.

D’altra banda, la
Fundació Corella,
amb seu a Catalu-
nya, té prevista la
formació d’una
companyia de ba-
llet pròpia i d’una
escola-residència
de dansa que inte-
gri els estudis se-
cundaris. La resi-
dència-escola po-
dria posar-se en
funcionament
l’any 2005 i la
companyia de dan-
sa el 2007, segons
va manifestar Ei-
rin, tot i que va re-
conèixer que dos

anys no és temps suficient per
formar ballarins de nivell in-
ternacional, per la qual cosa es
faran audicions. Amb tot, Ma-
ria Eirin va matisar que men-
tre es busca la ubicació de
l’escola i es forma la compa-
nyia, “vindran a ballar al Pa-
lau les estrelles de l’ABT”.
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El Brujo es converteix en
‘San Francisco, Juglar
de Dios’, de Dario Fo
Efe
BARCELONA

L’actor Rafael Álvarez El Brujo
interpretarà demà i demà
passat al Teatre Joventut de
l’Hospitalet de Llobregat
l’obra San Francisco, Juglar de
Dios, un text del premi Nobel
de literatura Dario Fo.
El Brujo és el primer actor que
interpreta aquest monòleg
ple d’humor i ironia, i que va
estrenar fa un any al Teatre
Liceo de Salamanca, dins dels
actes de la Capitalitat
Cultural Europea, ja que fins
aleshores només l’havia
representat el mateix Dario Fo
a Itàlia.
Aquest és el sisè monòleg que
interpreta Rafael Álvarez i
l’últim que porta a escena
després de la seva recreació
del personatge de Lazarillo de
Tormes.
San Francisco, Juglar de Dios es
presenta a l’estil dels joglars
medievals, en què els actors
havien de posseir les facultats
per fer aquests papers de
forma innata. Fo presenta
Sant Francesc com un rebel
que, com els joglars, basaven
la seva vida en la denúncia.


