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No hi ha límit d’edat ni condició 
especial per gaudir de les festes de 
Gràcia, cadascú tria l’hora i el lloc 
on millor es troba. Però sempre 
amb música de fons i ballant tant 
com es pugui. I per ballar o veure 
ballar, no hi ha millor lloc que a la 
Caldera, la seu d’unes quantes 
companyies de dansa 
contemporània que ja fa un temps 
que s’ha anat obrint al barri amb 
activitats diverses. 

D’entrada, us podeu apuntar a 
fer hip-hop els dies 16, 17 i 18 a les 
18.30 h. Es tracta de classes 

senzilles –amb un grup especial 
per a nens i un altre per a 
adolescents– on podeu fer un 
tastet d’aquest estil tan popular 
de la mà d’una de les bgirls més 
conegudes del nostre país: Esther 
Confalonieri. Aquesta ballarina  
urbana, a banda d’actuar amb el 
grup de dansa contemporània 
CobosMika, és la representant de 
Dynasty Rockers NYC a Espanya, 
component de Lost in 80’s de 
Barcelona i Electroduendes 
d’Extremadura.

Als més petits de la casa va 
dirigit Puck i els sentits, un 

espectacle-taller per abraçar, 
cuinar, remenar, moure’s i tastar 
coses noves, tot un despertar dels 
sentits especialment pensat per a 
nens de 4-7 anys, que es presentarà 
el dia 19 a les 12 h. Conxita Sesé és 
la directora a més d’intèrpret 
d’aquesta obra juganera on les 
olors, els gustos i el tacte són els 
protagonistes principals, però que 
també fa participar els assistents 
amb les seves sorpreses.

Les classes de dansa 
contemporània estan reservades a 
professionals o estudiants 
avançats, i formen part de l’stage 
Barcelona Dance and Scenic Arts 
International Point, una trobada 
amb gent de tot el món per 
conèixer la tècnica de mestres com 
ara Àngels Margarit, Thomas 
Hauert, David Zambrano o 
Gustavo Guirado, però en un 
ambient festiu com no se’l poden 
imaginar. Els mateixos 
professionals oferiran una selecció 
de les seves darreres creacions de 
petit format a les dues Nits de 
peces curtes, els dies 20 i 21, a les 
vuit del vespre.

I per als qui no formen part 
d’aquesta elit de ballarins, les 
portes de l’stage estaran obertes i 
s’hi podrà assistir com a públic, 
del 15 al 21, amb reserva prèvia a 
través del correu barri@lacaldera.
info. I després, caldrà provar de 
repetir-ho a la plaça...  
 
FESTES DE GRÀCIA A LA 
CALDERA 
La Caldera. Del 15 al 21 d’agost

Dansa
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat

A ballar, 
que és festa
La Caldera s’obre al 
barri de Gràcia durant 
la Festa Major. Per 
Bàrbara Raubert

Dv. i ds., 21 h. Dg., 18.30 h. De 14 a 22 €. 
A partir del 3 d’agost. 

Raúl Ortega creu en la religió de la 
dansa, que agermana tots els amants del 
ball, indiferentment de com moguin els 
malucs. A l’escenari, quatre intèrprets 
ballen hip-hop, fl amenc i fan malabars 
amb percussió en directe. L’Alexandra es 
torna a obrir a la dansa!. 

Cafè Teatre Llantiol 
(Riereta, 7). T. 93 329 90 09. 
www.llantiol.com.  

 Fórmulas para romper un amor 
Ds., 18.30 h. 10 €. Fins a l’11 d’agost. 

El col·lectiu La Imperfekta es planteja 
indagar en les fractures dels vincles 
emocionals i en la desafecció. En una 
forma d’indagar en les diferents formes 
d’estimar, de vincular-se amb l’altra 
persona o amb les idees, la cultura, el lloc 
de procedència o el material, de viure el 
duel i de crea noves formes i espais en 
aquestes relacions. Es proposa un espai 
de treball amb i per al cos com a element 
vinculant d’allò que inspira la desafecció 
a les seves creadores. 

CaixaForum 
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). T. 93 
476 86 00. www.lacaixa.es/obrasocial.  

GRATIS  El mur Dir: Carolina Alejos. 
Amb Andrea Torres, Felipe Yagüe, Johan 
Volmar, Joan Cassaoliva i Magí Serra. 
Dc., 21 h. Només el 29 d’agost. 

El mur és sinònim de la relació 
antagònica entre la ignorància i l’empatia 
per a Carolina Alejos, que explora la 
relació del moviment i la ceguesa en 
aquest espectacle de dansa 
contemporània. La creadora ha comptat 
amb tres ballarins amb discpacitat visual 
que narren la seva percepció del 
moviment, el so, l’espai i l’emoció. 

Coliseum 
(Gran Via, 595). T. 93 317 14 48. www.
grupbalana.com.  

La bella durmiente de Charles 
Perrault i P.I.Txaikovski . Dir: Timur 
Fayziev. Amb el Ballet de Moscú. De dc. i 
dv., 21 h. Ds., 19.30 h. Dg., 18.30 h. De 25 
a 39 €. De l’1 al 5 d’agost. 

Un altre clàssic del repertori rus: una 
de les partitures més famoses de 
Txaikovski i Petipa sobre la princesa que 
es desperta d’un somni mortal gràcies a 
l’amor d’un príncep. Trenta ballarins 
liderats per Dmitry Smirnov i Natalia 
Kungurtseva interpreten aquesta oda a 
l’amor romàntic de 1890. 

El Molino 
(Vilà i Vilà, 99). www.elmolinobcn.com.  

 Amador Rojas: Ritual Amb 
Amador Rojas. Dj., 21.30 h. 25 €. Només 
dijous 2 d’agost. 

El bailaor resident d’El Molino 
Amador Rojas ens introdueix en el seu 
món de creació i expressió artística 
singular, on la insinuació constant del seu 
cos aconsegueix penetrar en l’espectador 
de manera subtil però ferma. La seva 
entrega sense límits i la seva creació 
estan plenes de sensacions, emocions i 
una necessitat espiritual d’arribar de la 
manera més pura a cada espectador. 

La Villarroel 
(Villarroel, 87). T. 93 451 12 34. www.
lavillarroel.cat.  

Dios menguante de Mar Gómez i 
Xavier Martínez. Dir: Mar Gómez. Amb 
Mar Gómez i Xavi Martínez. De dt. a ds., 
21 h. Dg., 19 h. 20 €. Del 28 d’agost al 9 
de setembre. 

Història d’una trobada imprevista 
entre una dona temperamental i un xic 
somniadora i un home capfi cat en les 
seves contradiccions que decideix fer una 
pausa en el seu camí. Aquesta aturada, 
tanmateix, suposarà un nou viatge en 
companyia, intens, sense destinació 
prèvia, i, per sobre de tot, sense bitllet 
d’anada i tornada. L’espectacle va ser 
Premi Ciutat de Barcelona el 2010 i ara el 
reposen en el marc del 20è aniversari de la 
Companyia de Mar Gómez. 

 Lugares extrañamente 
desastrosos de Thomas Noone. Amb 
Silvia Albanese, Javier G. Arozena, Alba 
Barral, Arnau Castro, Jerónimo Forteza, 
Elena Montes. 1. De dt. a ds., 21 h. Dg., 
19 h. 20 €. Del 14 al 28 d’agost. 

A l’escenari tres parelles i un músic 
amb diversos instruments. Cada parella 
balla la seva relació, les seves emocions, i 
totes tres comparteixen la percepció d’un 
desastre imminent amb acompanyament 
d’una música original del compositor i 
intèrpret anglès Jim Pinchen. 

Teatre del Raval 
(Sant Antoni Abat, 12). T. 93 443 39 99 . 
www.teatredelraval.com.  

Pirouette en re menor d’Irina  
Martínez i Joan  Laporta. Dir: Jordi Purtí. 
Amb Jordi Salvadó, Aleix Ramisa, Marc 
Bahamonde, Marta Verde i Quico 
Gutiérrez. De dj. a dg., 20.30 h. 18 €. Del 
16 al 19 d’agost. 

Un espectacle pluridisciplinar on la 
dansa, la música i la interacció 
multimèdia confl ueixen en un llenguatge 
complert, entenedor i estètic de la mà de 
la companyia barcelonina Múcab Dans. 
La direcció va a càrrec de Jordi Purtí, tota 
una garantia.

Teatre Gaudí Barcelona 
(Sant Antoni Maria Claret, 120). T. 93 603 
51 52. www.teatregaudibarcelona.com.  

NOU Lulú, primera nit de Roberto G. 
Alonso. Dir: Roberto G. Alonso. Amb 
Cristina Martí, Toni Luque, Beatriz 
Torralvo, Roberto G. Alonso. Dv. i ds., 
22.30 h. Dg., 20 h. 18 €. Del 10 d’agost al 
30 de setembre. 

Prenent com a punt de partida i font 
d’inspiració Lulú, el fascinant personatge 
creat a fi nals del dinou per Wedekind, el 
director i coreògraf  Roberto G. Alonso ha 
volgut indagar, aprofundir en els desigs i 
pensaments que la nostra societat, 
hipòcritament disfressa de secrets 
inconfessables, de perversions, de tabús. 
Lulú és el vehicle idoni per mostrar-los, 
precisament perquè no en té. Se’ns 
apareix radical, sense ideals, bolcada al 
desig, a la sensualitat, al plaer... 

Teatre Goya 
(Joaquín Costa, 68). T. 93 343 53 23. www.
teatregoya.cat.  

de Carmen (Ballant a la sorra) de 
Maria Rovira. Dir: Maria Rovira. Amb 
Reinaldo Ribero, Maria Garriga, Daniel 
Rosado, Sol Vázquez, Pere Molsosa, 
Eddie Pezzopane. De dt. a ds., 21 h. Dg., 
18.30 h (6 d’agost a les 21 h. No hi ha 
funció dimarts 7 d’agost). De 22,50 a 
25,50 €. Del 3 d’agost al 2 de setembre. 

La vida de la ‘bailaora’ del 
Somorrostro Carmen Amaya inspira un 
espectacle que combina fl amenc i dansa 
contemporània per tal de fer un 
recorregut coreogràfi c, poètic i 
emocional per l’existència de la ‘bailaora’. 

MÉS ACTIVITATS!
a www.timeout.cat

La ‘bgirl’ Esther 
Confalonieri farà 
classes de hip-hop 
els dies 16, 17 i 18 
d’agost


