
Marta Carrasco estrena al Teatre de Salt en el festival 

Temporada Alta Jo, dona, la història de Lili Elbe 

 

Nascuda a Dinamarca a finals del segle XIX, Elbe va ser una de les 

primeres persones que es va canviar de sexe 

La reconeguda coreògrafa estrena el seu homenatge a Elbe el proper 

divendres, 15 de novembre, al Teatre de Salt  

Carrasco ha creat un muntatge que barreja dansa i teatre per explicar el 

primer cop que Lili Elbe es va vestir de dona 

 

 

 

La reconeguda coreògrafa Marta Carrasco estrena nou muntatge aquest divendres en 

el marc del Festival Temporada Alta. L’artista presentarà damunt de l’escenari del 

Teatre de Salt l’obra Jo, dona, inspirada en la història vital de Lili Elbe i dirigida per la 

pròpia coreògrafa i per Manel Quintana. En aquesta nova producció, Carrasco barreja 

la dansa i el teatre per explicar l’experiència que va viure Elbe, una de les primeres 

persones a sotmetre’s a una cirurgia de reassignació de sexe.  

Elbe va ser una pintora d’èxit considerable nascuda a Dinamarca a finals del segle 

XIX. La seva història ha perdurat en el temps per ser considerada una de les primeres 

persones al món a sotmetre’s a un canvi de sexe. Finalment però, l’any 1931, tres 

mesos després d’una operació de trasplantament d’úter va morir.  

Marta Carrasco és una ballarina, creadora escènica, i coreògrafa catalana de Dansa-

teatre. Va néixer el 1963 a Barcelona, i va estudiar piano i dansa contemporània. Va 

iniciar la seva activitat professional amb la companyia “Mudances” d’Àngels Margarit, i 



posteriorment amb la companyia “Metros” de Ramon Oller. A partir de l’any 1995 inicià 

la seva activitat com a solista. Ha participat en diversos festivals d’arreu d’Europa i 

Nord-amèrica. El 2005 se li va concedir el Premi Nacional de Dansa per la seva 

trajectòria com a intèrpret i creadora de dansa. També ha estat guanyadora de 

diversos Premis Butaca i ha rebut diversos guardons als Premis MAX el 2003 i el 

2006.  

Després de finalitzar gira per Amèrica amb la Cia Marta Carrasco interpretant Su perra 

de nadie, aquest novembre tornen amb l’obra Jo, dona, en la que l’artista interpreta 

l’alter ego de Lili Elbe, que és interpretat per Albert Hurtado. Les pròximes funcions 

seran: 

30 de novembre de 2019 – Madrid 

11 de gener de 2020 – Vilanova i la Geltrú 

15 de febrer de 2020 – Cardedeu 

22 de febrer de 2020 – Sabadell 

14 de març de 2020 – Valladolid 

30 d’octubre de 2020 – Màlaga 

6 de novembre de 2020 - Granollers 
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http://www.comedia.cat/ca/comediateca/jo-dona
http://www.comedia.cat/proyectos/docu/dossier-jo-dona-a-lili-elbe-29136.pdf
https://wetransfer.com/downloads/8f0abb038a2213dcf4e47c16ea357d3020191113142325/0f4c72698327c7d0948ee07997ec758b20191113142325/f3b137

