PRESENTA
JO DONA,

Lili Elbe, nascuda a Dinamarca a finals de segle XIX, va ser una de les primeres
persones a sotmetre’s a una cirurgia de reassignació de sexe . Pintora d’è xit
considerable, va morir l’any 1931, tres mesos despré s d’una operació de
trasplantament d’ú ter en el seu desitg de ser mare . Despré s de la reconeguda i
premiada Perra de nadie, la coreò grafa Marta Carrasco, guardonada amb el Premi
Nacional de Dansa de Catalunya l’any 2005, ret el seu particular homenatge a
Elbe amb un muntatge que barreja dansa i teatre . Una peç a que se centra en
l’instant que ho va canviar tot: el primer cop que Lili Elbe es va vestir de dona.
David Ruano

CAST. La bailarina y coreó grafa de danza -teatro Marta Carrasco rinde su particular homenaje a Lili Elbe , una de las primeras

personas que se sometieron a una operació n de reasignació n de sexo.
ENG. Dancer and dance theatre choreographer Marta Carrasco pays a personal tribute to Lili Elbe, one of the first people to

undergo gender reassignment surgery.

Creació
En la seva última creació, Marta Carrasco ha volgut experimentar amb el
llenguatge més essencial, el de la mirada, aconseguint crear el vincle i la
complicitat entre Lili i el seu alter ego. L´espectacle “Jo dona”, posa en valor la
vida de Lili Elbe, en la seva necessitat de visibilitzar les dificultats i el patiment de
les persones transgènere.

Companyia
Marta Carrasco va crear la seva pròpia companyia el 1995 amb el seu primer solo
Aiguardent. Des d'aquell moment, Marta Carrasco crea múltiples espectacles i
obté per ells nombrosos reconeixements. Entre ells, el Premi Nacional de Dansa i
diversos premis Max, premis butaca, premi Serra d'Or, premis de la crítica, premi
TB, etc.

Fitxa artística
Direcció
Marta Carrasco i Manel Quintana
Intèrprets
Marta Carrasco i Albert Hurtado
Espai escènic
Marta Carrasco, Pau Fernández, Dario Aguilar
Vestuari
Pau Fernández
Il·luminació
Quico Gutiérrez
So
Guillaume Cayla i Joan Valldeperas
Vídeo i muntatge
Jose Prados
Producció
Cia. Marta Carrasco, Temporada Alta 2019,Centre Cultural Vilanova del Vallés i Cultura Cardedeu.
Equips tècnics i de gestió del TNC

ACTIVITATS
Col·loqui amb Carme Tierz
22/10/21, després de la funció

