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-Presentació-  

 

Xevi Dorca, President de l’APdC 

És la primera vegada que l’APdC fa una jornada d’aquestes característiques, i és 

molt important per donar a conèixer els nostres creadors, saber com treballen i 

arribar a compartir aquestes eines que cadascú ha creat. Som un sector que està 

molt acostumat a treballar en solitari, cadascú pel seu compte, i poder compartir 

aquestes eines ens enriquirà com a grup i ens ajudarà a acompanyar aquests 

processos personals. 

També és significatiu fer aquestes jornades justament ara, després d’haver passat 

una crisi brutal i, poc a poc, ara sentim que ens comencem a recuperar. Un exemple 

d’aquesta recuperació la podem veure amb la part més sindical de l’associació, ja 

que moltes de les companyies que avui estan aquí just aquests dies signaran el 

pacte laboral. 

Va ser el Jordi Cardoner, membre de l’Associació, qui va fer la proposta d’aquestes 

jornades ara ja fa un any. 

 

Jordi Cardoner 

Primer voldria donar els gràcies a la gent que ha fet possible aquestes jornades. 

Vam començar fent cafès amb molta gent per parlar del què faríem, i ens vam 

trobar amb la Cecilia Colacrai – Sebastián García Ferro, l’Àngels Margarit - Cesc 

Gelabert, la Roser Espinosa – Montse Colomé, l’Aimar Pérez Galí – Òscar Dasí, la 

Bea Fernández – Mònica Muntaner i també vam anar a Celrà a parlar amb la Maria 

Muñoz i el Pep Ramis... Després em vaig adonar que calia l’ajut constant d’algú i 

amb la Mireia de Querol vam estar mesos treballant junts. La Fina Duran ha 

comissariat la instal·lació relacionada amb les llibretes i processos de creació, on 

s’han mostrat les metodologies de treball de les Big Bouncers, de Guy Nader & 

Maria Campos, de Juan Carlos Lérida i de Sònia Gómez; mentre que el Sergi Cerdan 

i la Bàrbara Raubert són els responsables de la instal·lació “Mur de creacions” en 
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forma de muntanyes de cadires on descobrireu bona part de les produccions de 

dansa estrenades al 2018. També ens ha ajudat la Margarida Troguet. 

També dono les gràcies a tot l’equip de l’APdC, Cèsar, Sandra, Gemma i Aina, que 

han treballat dur per fer-ho possible; al CCCB que ens ha cedit l’equipament 

desinteressadament, que està al centre de la ciutat, i això era important per 

dignificar la professió i mostrar-nos enfora.  

Així, hem msotrat 4 tendències de la creació actual (un altre any pot ser una altra 

tria) a partir de 4 autories: 

 

· Big Bouncers (Mireia de Querol, Cecilia Colacrai, Anna Rubirola) 

· Juan Carlos Lérida  

· Guy Nader i Maria Campos 

· Sònia Gómez 
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-Debat d’obertura: Diàlegs Creació / Dansa- 

 

Jordi Cardoner 

Per començar el diàleg, podríeu explicar-nos què esteu fent en aquests moments? 

 

Cecilia Colacrai 

Somos un colectivo que empezamos a encontrarnos el 2012 por las ganas de 

compartir y contrastar herramientas de creación y herramientas escénicas, pero 

sobre todo a partir de la práctica. Empezamos jugando con cosas que habíamos 

encontrado pero queríamos continuar investigando, y es así como surge la primera 

pieza, Big Bounce (2014), sin que fuera un objetivo el hecho de crearla, pero 

seguimos jugando y creció el deseo de compartir lo que hacíamos con el público. 

 

Anna Rubirola 

El que diu la Ceci em fa pensar que cap de les tres vam passar per una formació de 

coreògrafes, sinó de ballarines. Durant molt de temps vam fer pràctiques 

coreogràfiques de manera intuïtiva, perquè no hi havia la possibilitat de formar-se 

com a coreògrafa en aquest país. No hi havia mètode previ ni objectiu de fer una 

peça, sinó simplement ganes de compartir i d’aquí van anar sorgint unes eines. 

 

Mireia de Querol 

Aquestes eines tenien bastant a veure amb un interès comú que vam anar 

descobrint a mida que ens anàvem coneixent: la composició instantània. Amb la 

composició instantània es podien anar construint estratègies diferents de plantejar 

el cos, treballar a través del joc, crear pautes, inventar regles... 
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Cecilia Colacrai 

Hay un interés de mirar lo mismo pero con otros ojos, entendiendo que todo tiene 

múltiples posibilidades, múltiples miradas. 

 

Anna Rubirola 

Aquest és el tema. Una idea sobre la qual pretenem explorar és la dels universos 

paral·lels i els possibles futurs. Ens mirem una mateixa forma i en veiem tres coses 

diferents, i no volem quedar-nos amb una de sola! Les coses no són d’una manera i 

ja està, poden ser vistes de moltes maneres diferents. I això estava al centre de Big 

Bounce (2014) però també a Ovni (2017) i els seus objectes, i a Jungla (2018), on 

busquem generar un cos d’un animal, però no un animal concret, sinó suggerir 

possibles animals de la jungla i que siguin els nens qui decideix quin animal és en 

cada moment. 

 

Cecilia Colacrai 

Rescato dos cosas de aquí: 

1. Nuestra metodología de trabajo es horizontal. Esto nos hace ser más lentas 

porque todo lo cuestionamos, todo lo hablamos, pero esto lo hace también más 

rico. Y tanto se aplica a la práctica artística como a la gestión, aunque es verdad 

que en los últimos años hemos podido delegar parte de este trabajo. 

2. Son casi siete años trabajando juntas y van surgiendo hilitos de ideas que vamos 

retomando, como una escritura asociativa. De la práctica de compartir todas las 

miradas, surgió las ganas y la necesidad de ordenar. Nos interesaban los objetos, 

que no los pusimos en Big Bounce, pero sí en Ovni y la escritura asociativa volvió 

con fuerza en Jungla... son hilitos que vamos retomando. 
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Mireia de Querol 

Cada proyecto responde a un interés específico que a veces se descubre al 

principio, en medio o al final, pero siempre queremos saber qué se necesita para 

poder expresarlo: una fisicalidad específica, la palabra. 

A Big Bounce la paraula era una cosa nova perquè no havíem fet mai treball actoral 

o de veu; a Ovni la paraula desapareix però reprenem els objectes, amb el repte de 

veure com dialoguen els objectes amb el cos. O sigui que cada cop és trobar un cos 

en relació a una cosa nova. 

 

Juan Carlos Lérida 

Vine a vivir a Barcelona hace 22 años, soy de Sevilla. Me formé como bailaor de 

flamenco desde los 4 años, y a partir de los 17 empecé a sentir la necesidad de 

acercarme a otras técnicas. Probé como actor, pero no me acababa de mover. Con 

la danza contemporánea me encontré con una dualidad que se ha convertido en mi 

manera de vivir. 

En los 90, en Sevilla se consideraba una especie de “herejía” lo que yo hacía y en 

ese momento no tenía la fuerza de confrontarme con los elementos tradicionales y 

económicos, porque también se traducía en menos trabajo y apoyo. En Barcelona 

tenía un espacio de soledad que me hizo construirme como pedagogo y creador. La 

ciudad me permitía un anonimato y una hibridez que de alguna manera es propia 

de esta ciudad, su capacidad bilingüe ya supone un concepto de dualidad que para 

mí es muy importante. 

Me situé en el campo de la improvisación, siempre me he considerado como un 

traductor, que tenía que traducir a mi lenguaje de flamenco. Ahora me considero 

un traductor refinado. Puedo traducir de otros lenguajes estructurados, como la 

danza clásica o la contemporánea, lo que significa reconocer las problemáticas de 

los intérpretes a la hora de enfrentarse a la hibridez de lenguaje.  

Por otra parte, he desarrollado todo un proceso de investigación, con el que he sido 

apoyado con las Becas de Investigación de la Generalitat, para investigar sobre el 
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cuerpo del flamenco: cómo rescatar la cotidianidad del movimiento de los cuerpos 

del flamenco (músicos y bailarines). Ahora voy en a otra dirección y busco cómo en 

los cuerpos ordinarios aparece el flamenco. 

En la instalación preparada para el CCCB está la presentación de lo que denomino 

“acercamientos”, que es casi llegar al tacto y lo que sucede en este espacio. 

Hice una trilogía a la que llamé Los cuerpos del flamenco, compuesta por Al toque, 

Al cante y Al baile, que me llevó 10 años aproximadamente, y al terminarla ha 

habido un punto de inflexión. En la última parte sentí que ya no tenía nada más de 

que hablar. Después vino la reflexión sobre como en las movimientos cotidianos 

puede aparecer el flamenco, que es el proyecto en el que estoy ahora, en ver qué 

hay allí de flamenco. 

En la instalación también aparece el Método de flamenco empírico, que me ha 

ayudado a concretizar una serie de elementos pedagógicos y artísticos. 

Flamenco Empírico empezó como una petición del Mercat de les Flors de 

comisariar un ciclo que yo entendí que traspasaba lo político, lo social y lo artístico. 

A parte de ser un ciclo, también me sirvió para denominarme a mí mismo, ya que 

no me siento identificado con el término de flamenco contemporáneo. Empírico se 

refiere a que no tiene referencias técnicas o históricas, si no que hemos tenido que 

aprender a partir de nuestras propias experiencias. Y así es como yo entiendo mi 

creación. 

 

Guy Nader  

Yo soy del Líbano y llevo 13 años en Barcelona. Empecé estudiando teatro y vine 

aquí para estudiar teatro físico, y acabé haciendo danza, en gran parte tiene la 

culpa Maria (Campos). Podría decir que tuve que hacer un viaje muy largo para 

llegar hasta la danza. 
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Maria Campos 

Yo vengo de la danza, me formé en Austria y Ámsterdam, en el Theatreschool, por 

donde también pasó Mireia de Querol. Cuando volví a Barcelona para empezar a 

construir mi carrera, ya nos habíamos encontrado y le propuse crear una pieza 

juntos, Experience Cement, la primera que creamos, en el 2007, y allí vimos que 

había un interés común: el contacto, que es nuestro punto de partida, el trabajo de 

partnering. 

 

Guy Nader  

El trabajo se basa en herramientas de tareas físicas muy simples. Desde 2012 

trabajamos bajo el paragua del concepto de espacio-tiempo. Primero aparece con 

el dúo Zenith. Al ser dos y encontrar este eje común, empezamos a desarrollar 

herramientas de partnering, que partir del 2015 pudimos trasladar a más cuerpos, 

como el quinteto de Time Takes Time that Time Takes, de 2015, y el septeto de Set 

of Sets, de 2017, que es casi un estudio anatómico y funcional sobre cómo el cuerpo 

se comporta. Es un trabajo que requiere un cierto riesgo y que sugiere el engranaje 

de un reloj. Seguimos indagando y desarrollando este concepto, también gracias a 

trabajar para otras compañías. 

 

Maria Campos 

También somos profesores en diferentes escuelas y esto te lleva a conocer mejor 

de lo que hablas y ver que todo este trabajo de observación, los principios físicos 

de los que hablamos, ya existen. Guy también había hecho mucho de artes 

marciales, y esta conexión se nota. En mi caso es más desde el trabajo de reléase, 

donde la idea del peso está muy presente, y para nosotros es muy importante 

cómo entender el peso, cómo recogerlo y usarlo. Todo este tipo de herramientas 

que hemos ido desarrollando a lo largo de los años nos ha permitido explorar 

dentro del mismo interés que parte del contacto, y que es un diálogo entre los 

cuerpos. 
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Guy Nader  

Los movimientos tienen su propia anatomía. Cuando el engranaje se establece con 

dos o con tres bailarines se crea otra anatomía que afecta al especio, y se convierte 

en algo arquitectónico. Otra cosa que caracteriza nuestro trabajo es la acumulación 

y la repetición, como en la danza minimalista. A nivel estético, hay unes decisiones 

que tienen que ver con este minimalismo a la hora de desarrollar algo muy 

concreto a partir de un elemento y sus variaciones.  

Por ejemplo, en Time Takes Time that Time Takes, la idea del péndulo, solo el 

movimiento que crea el péndulo permite crear toda una serie de patrones físicos y 

materiales, también a nivel musical. Es coger un elemento y ver todas sus 

posibilidades. 

 

Sonia Gómez 

Em defineixo como a ballarina, performer i coreògrafa, i aquest ordre per mi és 

important per explicar-vos el meu recorregut. Com a ballarina em formo a l’Institut 

del Teatre, despès entro en la que fou la primera promoció de P.A.R.T.S  

(Brussel·les), que estava dirigida a gent que ja tingués una formació física i volgués 

aprendre a crear peces escèniques –una idea que, després de 6 mesos, es va 

redirigir cap a la formació d’intèrprets versàtils. 

Durant un temps jo pensava que volia ser ballarina però tenia moltes dificultats 

per copiar passos i tal. I això em va fer acostar-me a una pràctica més teatral. 

En tornar de Brussel·les, el 1997, s’estava muntant General Elèctrica, que era un 

espai interdisciplinari, del qual vaig formar part, i també col·laborava com a 

ballarina en altres projectes més teatrals. 

El 2004 vaig sentir el cuquet de fer les meves pròpies peces i vaig iniciar un 

recorregut que entrava de ple en el moment interdisciplinari que vivíem, això de 

barrejar moltes eines i col·laborar amb perfils diferents... Aquesta etapa em fa 

entendre que puc col·locar el moviment al mateix nivell on hi ha el text, o el vídeo, 

o el que sigui. 
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Era una feina bàsicament autobiogràfica, on explicava la meva vida de manera 

divertida. Durant 10 anys va ser molt important per mi el fet de tenir un bon 

contacte amb el públic, per això també convidava a gent diversa a pujar a escena, 

gent que no tingués contacte previ amb l’escena, com la meva mare, (Mi madre y yo, 

2004) que és la peça que em va fer aflorar, o Experiencias con un desconocido 

(2009). Em fascinava poder veure una vida natural en escena.  

En aquest període de col·laboració amb el moviment jo no vaig plantejar-hi cap 

tipus de sistema, m’agradava ballar i convidar la gent a ballar en escena des d’una 

pulsió festiva, des d’una ànima creativa i que es deixava endur pel moviment, que 

pot trobar-se en qualsevol persona. Coreografia com a tal no era una cosa que fes 

servir, jo treballava unes improvisacions i una manera d’estar bé en escena. 

M’havia agradat molt el treball de la fotògrafa Sophie Calle i la seva barreja de vida 

i art, era un referent per aquests solos. 

Fins que faig 40 anys, el 2013, que vaig mirar una mica enrere i vaig dir-me que, 

després de tota aquesta barreja i d’estar totalment entregada a aquesta professió, 

el que em quedava per investigar era el moviment. Li havia posat molt més temps a 

l’escriptura o a decidir a qui convidava. En aquest moment vaig fer un tancament 

d’un any. Vaig fer Ballarina, que és el pont entre aquesta part més autobiogràfica i 

el fet de concentrar-me amb el físic. I em vaig posar a investigar sola a sala, que és 

molt dur, amb la premissa que ara és només el cos. 

Una altra cosa que vaig fer és imposar-me la regla de no demanar ajuda a ningú. 

Això volia dir que, si no sabia enregistrar no sé què, doncs no ho feia. I això va fer 

que la investigació del cos anés aflorant. Una altra idea era no deixar-me la pell en 

escena, que era una altra cosa que sempre havia fet, no podia acabar súper 

vermella com sempre. Bueno, això era la teoria, perquè quan acabava Ballarina, no 

hi havia molta diferència amb les peces anteriors. 

El 14 d’octubre de 2017, ballant 3 espectacles seguits, em vaig fer mal al genoll. I 

vaig descobrir que, amb aquesta limitació física, s’obrien moltes possibilitats; ja no 

puc saltar ni anar al terra, però lo genial és que, de sobte, n’hi ha tantes altres! I em 

confirma la fascinació pel cos i les seves possibilitats.  
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També hi ha alguna cosa amb el tema de fer-se gran. Sempre dic que, fins els 40, no 

vaig fer una peça de ballar de veritat. I ara soc artista resident del Graner i estic 

investigant les possibilitats del moviment del ballarí al performer i del performer al 

ballarí, i preparant una peça de grup. 

 

Margarida Troguet 

Hem parlat sobretot dels vostres motors però, ens podríeu explicar també les 

instal·lacions que heu preparat aquí fora? 

 

Anna Rubirola 

Quan ens vau contactar per demanar algunes llibretes de les nostres creacions, ens 

vam acollonir, perquè escrivim molt però no tenim una metodologia de transcriure 

el que fem en moviment, de manera escrita, i pensàvem que no tindria cap interès 

ensenyar el que havíem escrit. Per això vam pensar en dur els objectes de tres 

peces: una primera taula, coberta per una manta tèrmica, tracta sobre el procés de 

Big Bounce; allà hi ha algunes llibretes, sobretot dels primers assajos, el guió d’una 

escena de la peça, i diferents versions d’aquesta peça en vídeo: a la Pedrera, a 

l’Antic Teatre, a la Caldera... ja que és una peça on parlem de la història d’aquell 

edifici.  

 

Mireia de Querol 

Big Bounce va ser una peça de la que, sense tenir-ho en ment en un inici, en van 

sorgir moltes versions, i era una possibilitat que contenia la pròpia peça, ja que 

fèiem l’exercici d’anomenar tot l’imaginar que sorgeix d’una mateixa forma, i així 

parlàvem de la història del lloc a partir de les seves formes. I vam fer molts més 

sites que la peça original en sí. 

A la taula del mig es tracta del treball a Ovni, que és una peça de mitjà format, amb 

un pes escenogràfic més important i on treballem la idea d’associació visual, que és 
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el que ens va agradar a nivell de dramatúrgia de la proposta. Hi ha un vídeo que ho 

explica, i que contraposem amb un fragment de com va ser finalment la peça, o 

sigui, que es pot veure la mateixa idea en el procés i al final. 

A la tercera taula hi ha Jungla (2018), la peça mes recent, pensada per a infants de 

2 a 5 anys, que va ser un encàrrec del Mercat de les Flors, i que ens va fer molta 

il·lusió plantejar-la com un estímul per uns nadons que encara mantenen l’interès 

pur per la cinètica, encara no han de passar per la lingüística. Hi ha unes fotos dels 

laboratoris que vam fer en escoles bressol, i d’on en vam extreure material per a 

l’escena. 

 

Anna Rubirola 

Quan vam anar a les escoles bressol, que va ser el gruix fort del procés de creació, 

va ser molt bonic veure com responien els nens, i que van respondre molt millor 

del que esperàvem als materials que els ensenyàvem: teles, llumetes, molles... els 

les donàvem perquè ells ho manipulessin, i era molt bo comprovar que ells no 

separen entre ballar, caminar, moure’s. Quan són tan petits, el moviment és la seva 

manera de relacionar-se amb el món, i aquests moviments seus nosaltres els vam 

rescatar en la nostra coreografia. 

 

Juan Carlos Lérida 

Cuando Fina me propuso hacer una instalación de mi trabajo me pareció el 

momento más adecuado de hacerlo, y lo dirigí hacia mi próxima pieza, así que no 

es solo para la gente, sino que es parte de mi proceso creativo. Estoy haciendo un 

proyecto itinerante de 12 horas, de 12 a 12, apoyado por el Mercat de les Flors y el 

Graner, que empezará en el teatro para luego salir al barrio e ir encontrándome 

con distintos oficios  y terminar de vuelta al teatro 12 horas después.  

En la instalación hay 12 platos y un elemento triangular que representa la Trilogía, 

en el centro, ya que es la base desde donde yo parto. Los otros 12 platos son mi 

metodología: el flamenco empírico y las cartas de Meritxell Calvo, que es una 
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bailarina que estuvo haciendo mis cursos y las realizó como memoria de ellos. Son 

cartas pedagógicas y creativas, de tamaño bolsillo para llevarlas siempre encima y 

si te surge una duda... Las he probado con gente sin conocimiento de flamenco y es 

muy sugerente. 

Luego hay 2 entrevistas, un paseo fotográfico por mi trayectoria y luego otros 

platos sobre acercamientos que he hecho en los últimos 3 años: un plato con 

matrículas, del acercamiento en los talleres Ramon Pons dentro de la Fira  

Mediterránea; los ingredientes de una paella sui géneris -con arroz integral- que se 

refiere a la residencia que hice en Dusseldorf, ya que estuve allí en la cocina, 

cocinando e invitando a gente. 

El recorrido que hago es una especie de abstracción del vía crucis de Jesucristo, 

desde la última cena hasta la resurrección. 

 

Maria Campos 

Nosotros hemos escogido 3 obras: Zenith, del 2012, Time Takes Time that Time 

takes, del 2015 y Set of Sets, del 2018. Vinculado a cada espectáculo hemos hecho 

un trabajo de síntesis para dar algunas palabras en las que se basa cada uno de 

ellos, junto con el tráiler para ver de lo que estamos hablando.  

Para nosotros, la dramaturgia está en el movimiento, y partimos de tres ideas 

concretas alrededor del concepto de tiempo. En Zenith unos palos de 2 metros eran 

el punto de partida, con ellos creamos movimientos y patrones de música. 

 

Guy Nader 

Era una idea muy simple y funcional, como todo nuestro acercamiento a la danza. 

Para Set of Sets traemos un libro, Los secretos del infinito (Antonio Lamua, 2017) 

que habla del infinito des de diferentes puntos de vista científicos. Otra cosa muy 

representativa que hemos colocado en la instalación es el péndulo enorme que 

podéis tocar, porque no funciona por sí mismo. Son una continuación de la misma 

idea del tiempo y el espacio, y que seguramente continuará en el futuro. 
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Sònia Gómez 

Jo m’he pres literalment la idea de les llibretes. Tinc unes 30 llibretes, soc d’aquell 

perfil de persona per a qui la llibreta i el llapis o el boli han de ser d’una certa 

manera, perquè els porto sempre a la bossa i han de resistir. M’agraden molt les 

llibretes, com a objectes i la idea que, en escriure, el traç ja té un moviment.  

El meu punt de partida sempre ha estat el text, i la llibreta és una bona companyia, 

sobretot quan treballes sola, i funciona sempre, encara que no tinguis electricitat. 

Per això la instal·lació està composada per aquests faristols amb les llibretes i un 

parell de tauletes digitals amb alguns exemples de la feina feta amb el Txalo 

(Toloza). Hagués volgut dur tots els que hem fet, però al final només n’hi ha 2. 

És una idea simple i accessible, que és com m’agrada fer. 

 

Anna Rubirola 

Volia afegir que, quan se’ns va demanar de mostrar documents sobre el procés de 

creació, hi havia un element que no sabíem com mostrar: la llum, que és un 

element dramatúrgic de primera importància. Per això també era important 

d’incloure els vídeos en la nostra instal·lació.  

 

(Pausa pel cafè) 
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Margarida Troguet 

Un cop vist quins són els vostres motors de creació, ens agradaria saber com hi 

poseu la gasolina, és a dir, quines eines i recursos feu servir habitualment fins a 

arribar a tenir la peça: si teniu ajuda externa, si feu un càsting per trobar ballarins, 

si busqueu residències, si compteu amb subvencions, etc  

 

Guy Nader 

Como he dicho antes, en primer lugar, lo que más me fascina es la física, todo lo 

que existe a nuestro alrededor: cómo se aguanta una pared, el funcionamiento de 

un péndulo, la fuerza centrífuga... éstas son las fuentes de inspiración. Luego, 

nosotros ponemos la lupa sobre uno de estos elementos y vemos la manera de 

traspasar estos mecanismos al cuerpo. Son estrategias que vienen de la danza 

minimalista. Aunque hablar de esta manera queda muy frío, no parece tan 

emocionante porque es algo que lo tienes que vivir, luego las historias pasan en el 

público, más que en el escenario, son ellos los que componen su historia.  

Podríamos decir que es un viaje de colaboración conjunta. 

 

Maria Campos 

Siempre empezamos en el estudio, Guy y yo, para iniciar la investigación, el trabajo 

de exploración. Y juntos descubrimos hacia dónde vamos y las fuentes de las que 

beberemos, que no son sólo a nivel físico, la investigación también es a nivel de 

pensamiento y de cualquier información que nos ayude a llegar hasta lo físico. 

Un dels moments més importants és el període on compartim tot aquest 

pensament entre nosaltres i després ho traslladem de manera concreta als 

ballarins.  

Després caldrà buscar la manera de fer-ho possible, és a dir, les subvencions. Vam 

començar a demanar-ne quan ja feia temps que treballàvem, més com una 

conseqüència de voler donar suport al treball. Vam passar moltes hores a la 

Caldera, sols i sense cap suport. Mica en mica van anar sortint suports. A Time 
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Takes Time that Time Takes sobretot és el Mercat de les Flors el que ens va ajudar, i 

és allà que ara hi som com a artistes associats.  

I, per suposat, hi ha tot el treball de conèixer els altres membres de l’equip. Fins 

ara no havíem fet cap audició, però fa poc ens hi vam veure obligats. Normalment 

intentem buscar allà on hem donat classes o hem conegut gent que ens semblen 

interessants. 

Per altra banda, pel nostre tipus de treball i perquè tots dos estem dins les peces, 

és important el fet que vingui algú de fora, tenir un ull extern. També gravem tots 

els assajos en vídeo i ens els mirem sempre després. Hem col·laborat amb 

persones que no en diem dramaturgs sinó assistents a la coreografia, i amb ells és 

un diàleg important.  

 

Juan Carlos Lérida 

Realmente es un tema. Mientras escuchaba la pregunta me ha venido a la mente 

María Pagés, que una vez en una conferencia dijo algo como: “cuando me propongo 

un proceso de creación hay una parte creativa y una parte administrativa, 

económica”. Hablamos siempre del aspecto poético de la creación pero generar los 

medios económicos para ésta también forma parte de la creación.  

Debo decir que no tengo nadie que me venda los espectáculos, pero sí tengo a 

alguien en la producción, Danilo Pioli, con la suerte de que él no está exento de ver 

lo artístico de mi trabajo y también puede generar un discurso creativo con los 

números. Ambos sabemos que debemos generar los vínculos adecuados entre lo 

poético y lo numérico, que aunque parecen fríos, los números permiten una 

capacidad creativa. 

Mi última pieza se hizo en coproducción entre el Mercat de les Flors y Tanzhaus 

NRW (Dusseldorf). A mí, esto me hace replantearme mucho la función que tengo 

como artista dentro de la sociedad. Por eso le doy mucha importancia a la 

pedagogía, seguramente sin esta faceta muchos no me conoceríais. 
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Al no tener a nadie que me represente en la venta, el mundo de la comunicación 

entonces se convierte en algo muy importante, e intento colaborar con 

comunicadores que entiendan el punto de vista poético que propongo. Con la gente 

de comunicación intento crear un vínculo creativo y artístico, y también he tenido 

que rebajar mis expectativas poéticas en este sentido. La fotografía ha sido una 

manera de generar un diálogo muy útil para comunicación y que me ha hecho 

entender el oficio. 

En la parte poética, cuando empiezas un proceso de creación significa caminar 

cada día con ese tema rondándome, a todas horas. Ves cosas, escuchas cosas... y 

cuando escoges un tema parece que todo el mundo habla de ese tema, ¿no? Me 

sirve escribir lo que voy generando, con frases cortas, no hago textos muy largos, 

sólo algunas ideas.  

En el centro de creación te reúnes con las persones que sientes más afines, y tengo 

algunos colaboradores con los que trabajo desde hace 10 años. Nos hemos hecho 

juntos, crecemos juntos. Mi iluminador, por ejemplo, ahora es el jefe técnico del 

Teatre Lliure, pero cuando empezamos yo sólo podía soñar en tener de iluminador 

al iluminador del Lliure, y mira, es en lo que se ha convertido! He tenido la suerte 

de colaborar con muchos artistas de flamenco y de fuera del flamenco con los que 

nos hemos revolucionado juntos. 

Me interesa poner explosivos –metafóricamente hablando- en ciertas zonas del 

cuerpo para crear desequilibrios, creo que este es uno de mis motores, como 

lanzar la verticalidad al desequilibrio y así generar relaciones rítmicas con el 

espacio y con el otro. 

 

Mireia de Querol 

Nosaltres hem anat fent un camí a poc a poc, sumant capes. La primera peça la vam 

fer sense gens de pressupost, i al llarg del camí hem anat sumant col·laboradores i 

hem anat fent gran la família. 
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Anna Rubirola 

Família també és la paraula que em venia a mi al cap. Diré una cosa molt cursi, 

però penso que un dia ens vam casar, nosaltres tres. Havíem decidit no casar-nos 

amb les nostres parelles amb qui compartim la vida, però ens havíem casat en la 

creació. I després d’un parell d’anys va venir la resta de la família. 

Jo diferencio dos moments: en un primer moment, ens reunim per posar-nos 

d’acord, que no és senzill. I tot el nostre procés de creació és això, perquè intentem 

incloure sempre les 3 opinions del nucli dur que som les 3 i, després, ho obrim a la 

resta de la família. Amb la Joana (Serra) parlem de les llums des del primer dia, el 

mateix amb la Maria (Alejandre) per a l’escenografia, i amb l’Ursa (Sekirnic) que 

està dins i fa una feina molt forta. A Jungla ha entrat l’Oriol Roca en un procés molt 

continu des del primer dia pel so, i també hi ha el Pablo Ramírez, que ha fet el 

disseny de so des dels inicis, i el Tristán (Pérez-Martín), que no només fa les fotos i 

els vídeos, amb ell parlem de com imaginem la imatge del que estem creant, o com 

generem el llenguatge videogràfic pel teaser des del diàleg. Per a nosaltres, el 50% 

del temps és gestió entesa com la transmissió d’idees i d’intentar ordenar i 

respectar les idees de tot l’equip. 

Ara tenim l’Anna Bohigas que ens ajuda en la producció i de fa molt poquet una 

persona ens ajuda en la distribució, perquè ens hem adonat que no som gaire 

bones parlant de la nostra feina, i perquè fer-ho ens col·loca en una situació molt 

fràgil. I finalment hi ha l’Imma Romero en la comunicació. 

Vull fer notar que el 80% de l’equip som dones. No és que ho haguem fet 

expressament, però sí que ens agrada donar valor al que fan les dones. Al nostre 

sector hi ha moltes ballarines però poques creadores, i és el primer cop que tenim 

una directora davant del Mercat de les Flors. Però vaja, que treballem amb totes 

elles perquè son bones en el que fan i ens agrada compartir la feina amb elles. 
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Mireia de Querol 

Depenent de si ets més familiar o menys amb les arts escèniques, entendràs que hi 

ha una part molt important del com és la creació que té a veure amb la gestió i 

l’estratègia de buscar els recursos. Nosaltres ho hem anat aprenent a poc a poc. 

Tenir la possibilitat d’experimentar en una aula, va car, és molt difícil d’aconseguir, 

i d’això en depèn que la peça sigui interessant. Costa un temps aconseguir el 

suport, i un temps diferent a desplegar les idees amb el màxim de profit, però 

després costa molt que no es redueixi el temps de treball amb el cos i el pensament 

a l’estudi. I això té a veure amb el context i amb el circuit, i els artistes cal que 

reivindiquem aquest lloc i aquest temps.  

Cadascú troba les seves estratègies com pot, per nosaltres ha estat el fer família, fer 

equip, però és vital que reivindiquem la necessitat de tenir el temps que requereix 

la creació i que la part estratègica sigui menys del 50% perquè l’altre percentatge 

s’ampliï. 

 

Anna Rubirola 

L’altra dia llegia el Rubén Ramos i la seva Carta a Jonas Mekas desde el Sâlmon on 

parlava del temps i del desgast que implica pensar en com ha de ser la gestió i tot 

això, que és una cosa que nosaltres també diem molt. Cada vegada que fas un 

projecte, has de pensar en com i amb qui fer-ho, i això és molt desgast. Necessitem 

més temps pels artistes a l’estudi! Que vol dir, finalment, més diners!  

 

Sònia Gómez 

Jo em sento identificada amb bastant del que s’ha dit fins ara. Jo no he fet família, 

em costa molt treballar en equip. En la part que treballava la forma autobiogràfica 

usava elements de naturalesa diferents per explicar la meva vida sobre l’escena. 

Van ser casi 10 anys, on hi havia també una part molt escandalosa on em dedicava 

a buscar la foto que funcionés, el títol que funcionés, la provocació que funcionés... 

Vaig treballar 12 anys amb la Marta Oliveras, que era una estructura que 
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t’empenyia a produir per fer gira, produir, girar, produir, girar... I va estar molt bé, 

però fins que en un moment donat ho vaig veure com una cortina de fum, això de 

treballar tant cap a enfora i des d’un lloc on jo mateixa em posava el llistó. Aquests 

últims anys ja no treballo amb la Marta, sinó amb Elclimamola, que no fa 

distribució, per tant és un treball més puntual.  

Això que dèieu de tenir més temps... Hi ha un moment que és molt xulo, per mi, i 

que és abans d’escriure el dossier, quan comences a tenir tot d’idees absolutament 

delirants i de tot tipus, una pluja d’idees que després caldrà acotar i decidir si té 

sentit o no en té. 

A mi m’afecta i m’agrada molt veure el que estan fent altres persones. No és tant 

com a font d’inspiració com per veure’m a mi mateixa dins el panorama local. Jo 

ara em defineixo com a artista local, en part per esquivar aquesta fascinació per la 

internacionalització, que no dic que estigui bé ni malament, però crec que es pot 

treure molt suc d’allà on ets si entens les necessitats del context. 

Jo no hagués pensat mai en pensar en una peça coreogràfica de grup si no 

m’hagués trobat un dia l’Àngels (Margarit) al carrer Lleida, quan ella estava fent els 

Capricis de Paganini amb 12 ballarins. Vam estar parlant i em va explicar que 

econòmicament no era el moment, que no hi havia diners per fer una peça amb 

tants ballarins i, tot i així, la faria i em va sembla molt bé, vaig pensar que era el que 

calia fer. Cal treballar des de la implicació local. 
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-Torn de preguntes del públic- 

 

Ferran Civit 

Quina influència pot tenir el públic en una peça vostra i, si l’hi té, per què? 

 

Mireia de Querol 

Nosaltres sempre hem volgut tenir algunes estratègies per connectar amb el públic 

però són estratègies que han anat canviant segons la peça. Per exemple, a Big 

Bounce comencem recollint gestos i accions del públic, per reafirmar la idea de 

l’aquí i ara que compartim, per tant, és un diàleg amb el públic que forma part de la 

peça. 

 

Anna Rubirola 

Sobre com afecta el públic al procés, també val la pena explicar que Big Bounce es 

va estrenar després de 15 o més assajos amb públic, i diria que hem fet més bolos 

abans d’estrenar la peça que un cop estrenada! 

Ovni, per la logística descomunal que té, no ho va permetre. Però vam convidar la 

Tania Beyeler a fer-nos d’ull extern, que ha estat el primer cop que ho demanàvem. 

Ella ha sigut el públic de luxe de la peça durant el procés. I hi ha un altaveu que 

parla directament cap al públic. 

A Jungla vam fer la peça als laboratoris amb els nens, que són el públic. Per tant, sí 

que el públic és un factor determinant. 

 

Mireia de Querol 

L’estratègia va canviant, però per a nosaltres no té sentit formular una peça sense 

pensar en els seu receptor. 
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Guy Nader 

El público es el verdadero dramaturgo de las piezas. Nuestras pajas mentales de 

querer transmitir eso o eso otro son poco importantes, cuando el público igual 

recibe la mitad de lo que quisiste decir, y en cambio ve cosas que yo nunca pensé 

que estuvieran allí, y te hacen pensar que quizás sí que estaban sin que yo lo 

supiera, y esto te hace aprender para la próxima. 

 

Juan Carlos Lérida 

Yo no te puedo contestar porque no sé quién es el público. Es un concepto 

demasiado general. Tampoco veo una relación directa en mi proceso, y no puedo 

pensar en un público general porque entonces me disperso. 

 

Sònia Gómez 

M’agradaria saber quin és el públic potencial d’ara de les arts vives, perquè l’estic 

buscant. Després de 10 anys d’una feina autobiogràfica, hi havia un públic gran que 

em seguia, i per alguna raó ara s’ha despenjat i l’estic buscant.  

 

Persona del públic 

¿Tú sientes que la invasión audiovisual ha cambiado la mirada de la gente delante 

de un acto en vivo? Cuando yo estaba en la universidad, la gente estaba más 

pendiente de la pantalla que de quien hablaba, e incluso apagaban la luz para ver 

mejor la pantalla y a mí me ponía muy nervioso porque yo quería ver la cara del 

que hablaba. ¿Lo vivo ha quedado, quizás, como accesorio a lo audiovisual? 

 

Sònia Gómez 

Tengo la sensación, y no soy muy buena analista ni socióloga, de que el público 

sabe muy bien lo que quiere ver, y gracias a las redes, hay unos flujos de público 

que llegan donde quieren. ¿Por qué van a un sitio 50 persones y a otro 350? 
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Dependemos del producto más que nunca. Cuando trabajas con una manager esto 

lo tienes muy claro. Ahora que acaba de terminar el festival Sâlmon, me di cuenta 

de que había mucha variedad de público, y me preguntaba dónde están el resto del 

año. Bueno, un festival siempre acerca a grupos de personas, pero además está 

planteado desde un producto concreto. 

 

Anna Rubirola 

Ara és més important que mai pel públic poder anar a veure arts vives perquè 

n’estem tan allunyats, que després ho agraïm el doble. Hi ha alguna cosa en veure 

suar i veure moure que crec que la gent ho necessita, crec que és el que ens pot fer 

sobreviure. 

 

Guy Nader 

No sé si tiene que ver con la pregunta, pero cuando me preguntan qué hago y les 

contesto que danza contemporánea, me dicen: qué ¿es esto? Pero si les dijera artes 

en vivo, ¡ya no sé qué cara pondrían! 

 

Sònia Gómez 

Yo tampoco les digo que hago danza contemporánea, yo digo que investigo las 

posibilidades del cuerpo, porque yo me pregunto cuál debe ser el imaginario de la 

danza contemporánea fuera de nuestro ambiente, qué imagen deben tener en la 

mente cuando oyen danza contemporánea… 

 

Persona del públic: Sara García-Guisado 

Llevo 15 años trabajando con público en el medio rural, soy de Badajoz y llevo 25 

años entre Cataluña y Extremadura. Es un misterio saber cuándo va a ir el público 

a ver la experiencia que estás publicitando. Y también es un misterio cómo van a 

percibirlo. Es como cuando vas por la autopista de siempre y de repente 
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encuentras un atasco donde siempre iba fluida. Y me gusta que se mantenga el 

misterio, porque, si no, tendríamos un mecanismo. 

En el caso de las localidades pequeñas, que venga público depende mucho de las 

dinámicas propias de la localidad, y en muchos casos mis propuestas son la 

primera vez que se encuentran con danza contemporánea. 

 

Margarida Troguet 

Per acabar aquesta part, m’agradaria donar les gràcies als artistes que han estat 

compartint les seves idees, i ho volia fer individualment. Al Guy i a la Maria gràcies 

perquè amb les seves obres m’han fet creure perquè l’infinit és possible; al Juan 

Carlos Lérida, gràcies, perquè mai no havia imaginat un astronauta ballant fins que 

vaig veure’l ballar i vaig saber que era ell; a les Big Bouncers, gràcies perquè amb 

els vostres espectacles tens ganes de continuar jugant. I a la Sònia Gómez, et dono 

les gràcies per descobrir-me la veritat de l’autobiografia, que no és realitat sinó 

veritat. 
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-Presentacions dels laboratoris de pràctica- 

 

Anna Rubirola 

Avui amb la gent que s’ha apuntat al taller volíem compartir les idees de la nostra 

primera peça, i experimentar què pot passar si només llenço un inici, és a dir, crear 

els seus futurs possibles, tota l’estona en una creació col·lectiva. 

 

Juan Carlos Lérida 

Hemos empezado con Los 5 fantásticos, que son los 5 apoyos que yo detecto para 

empezar el movimiento. Hemos trabajado sobre la verticalidad, que nos lleva a 

trabajar sobre direcciones; la frontalidad, el delante y el detrás; lo llevamos a los 

pies, el zapateado; la lateralidad, que va provocando un tipo de sonoridad con el 

cuerpo y con el espacio; luego el movimiento rotatorio. Y en cada parte le vamos 

colando la estéticas flamencas que llevamos cada uno.  

El movimiento rotatorio es el que más nos conecta con una estética flamenca, toda 

mi investigación con fotos antiguas y lo que la gente recuerda del flamenco es la 

rotación, en las manos, por ejemplo. Y con eso las estéticas flamencas aparecen 

solas, sin tener que ir acudir a los estereotipos. 

Finalmente trabajamos el abrir y cerrar la espalda, para entrar en una intimidad. 

Este tipo de calentamiento y acercamiento al flamenco está abierto a diferentes 

niveles de aprendizaje y edades. 

También hemos trabajado con el a-e-i-o-u (zapateado), y con esta idea vamos 

calentando y a hacer diagonales para que aparezcan Los 5 fantásticos. 

Os quiero enseñar unas cartas que están en la instalación y que ha realizado 

Meritxell Martín Calvo para hacer la memoria de una beca, después de hacer varios 

cursos conmigo, unas cartas que tienen palabras y frases que yo uso en mis 

actividades, y aquí las usaremos como si les echáramos las cartas al público y a las 

bailarinas. 
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Para el público, sale: Trae el espacio hacia ti. 

A las bailarines les sale: Manos como poemas; Exhala; Cuerpo Frankenstein 

Es una manera de entender los palos flamencos de una manera física. Empezamos 

con el eje de la columna como una espiral que está dentro de ti, después colocamos 

el punto del eje fuera de ti, la espiral gira a tu alrededor, y luego con la espiral 

anclada en un eje externo, que nos permite trabajar con diferentes velocidades y 

ritmos, por ejemplo la alegría. 

Ahora con la espiral interna trabajamos la soleá. 

 

Sònia Gómez 

Jo m’he atrevit a provar una cosa, un exercici on agafes una part del cos i la fas 

moure com si fos tot el cos sencer, i així vas dividint el cos de diferents maneres. 

Hem treballat en silenci per desplegar aquestes possibilitats. El punt departida era 

estar pensant el que faig des del moment que començo a moure’m i no 

desconnectar-me’n mai. L’exercici era el més mental possible i el menys emocional 

possible. També incloïa la idea de guiar la mirada de l’espectador, que no veiés la 

totalitat del cos sinó només la part que volgués. 

 

Maria Campos 

Hem fet un taller d’una hora i mitja per presentar les nostres eines, i hem estat 

compartint quina és la manera de crear que tenim. D’alguna manera he parlat molt 

del treball concret basat en el partnering, el treball de contacte, que és molt 

diferent de ballar sol. És un diàleg constant a partir del contacte i del pes. Hem 

parlat del que significa el pes, que el pes no es fa, el pes es permet, permets que 

succeeixi. És una qüestió molt bàsica però que no és tant senzilla. 

Després hi ha una altra part que és la idea de l’escolta, que és necessària pel diàleg: 

com dones i com ofereixes el teu pes o una part del teu pes. Parlem d’un cos 

disponible que treballa des de les articulacions. És un tipus de treball que pren 
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molt de temps per arribar a controlar, nosaltres portem molts anys treballant-lo, i 

amb una hora i mitja no hem pogut preparar res per presentar, només podem 

ensenyar una proposta física que parteix del pèndol.  

En el nostre primer espectacle partíem d’uns pals i volíem fer un concert escènic 

amb patrons rítmics. Després vam treure el pal i va quedat el cos en moviment, 

com un pèndol. Hi havia coses molt interessants que vam poder observar-hi: el 

pèndol és pes en una direcció, i amb ell apareix la suspensió, que no és una cosa 

eterna ni és una cosa que fas, no pots decidir estar suspenent-te. Hi ha una qüestió 

de com entens el pes, no només reproduir-ho, sinó entendre’l. 

Hem proposat un patró de repetició per començar i llavors que entri una altra 

persona al mateix patró. Com entres en aquest cos en moviment? Com t’hi adaptes? 

Com el manipules? I sempre amb la sensació de pes perquè no sigui només un 

moviment mecànic, cal trobar la manera com absorbeixo el pes i com li dono una 

altra informació. És molt gran això que estem proposant, tot i que es molt concret. 

En funció de quanta gent s’implica es va fent més complex el moviment. Per altra 

banda, el moviment pot ser d’una sola part del cos o de tot el cos. La possibilitat és 

infinita. 

També és important pensar quina informació dono amb el moviment. És de 

necessitat o una conseqüència? I, un cop trobat un engranatge, hi ha una possible 

evolució perquè no quedi altre cop en la mecànica. No ens volem quedar en la 

repetició, ho pots dur a una altra direcció, a diferents nivells o diferents plans.  

L’important és donar espai de temps per estudiar tot això.  
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-Taula rodona: La dansa en la creació, amb altres arts escèniques- 

Participants: Carlota Subirós, Beatriu Daniel, Cesc Gelabert, Martí Salas, Àngels 

Margarit, Juan Carlos Lérida, Maria Campos & Guy Nader, Sònia Gómez, Xavier 

Artigas i Big Bouncers. 

 

Margarida Troguet 

Gràcies a tothom per ser-hi encara, portem un dia extens i intens, vull donar 

moltes gràcies als artistes que ho heu fet possible. Sentir-vos és meravellós perquè 

parleu des d’un lloc que no coneixem. I gràcies també als que heu vingut a aquesta 

xerrada.  

La primera pregunta que plantejo és genèrica i per a tothom: Quina és la disciplina, 

eina o tendència que més influeix en el teu treball creatiu? 

 

Martí Sales 

Jo, bàsicament, el que faig és escriure, però he fet tots els papers de l’auca perquè, 

si estudies literatura comparada, en acabar no venen a proposar-te un sou com a 

comparatista literari. He fet d’autor, de músic i de moles altres coses. En 

l’escriptura, des de petitó em vaig adonar que la influència creativa era 

absolutament omnipresent. Quan algú em preguntava pels referents, no em sortien 

noms d’escriptors sinó creadors de tota mena d’àmbits, perquè tot al que ens 

exposem serveix de material creatiu: una obra de teatre, una peça de dansa, anar a 

un altre país, el que em passa a la vida quotidiana... És més important què en fem 

d’això que no pas la cosa en sí. Tot hi suma.  

Un punt de partida previ a tot acte creatiu és l‘atenció a qualsevol fenomen de la 

vida o del món de l’art. Si t’obres d’orelles i ulls et faràs fèrtil per a qualsevol cosa, 

en cada cruïlla de disciplines concreta en faràs el que sigui.  

Jo vaig vivint, em passen coses, i darrera el meu cap hi ha alguna cosa que dirigeix 

la meva experiència cap a l’escriptura, i no només quan escric. I això no vol dir 
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caçar una frase al vol per posar-la en un llibre, sinó posar la informació vital cap a 

l’escriptura.  

M’he adonat que és escrivint que penso millor. Jo no penso i després em poso a 

escriure, em poso a escriure i allà penses. Per exemple, si això mateix que us estic 

dient ho hagués escrit abans, seria millor.  

 

Xavier Artigas 

Jo, aquí, no sé molt bé què hi faig, però entenc que voleu entrada d’aire fresc 

d’altres disciplines, i jo em dedico al cinema i al documental. Sobre la forma 

artística amb la que més m’identifico... Amb una amiga hem arribat a la conclusió 

que la política no és una forma d’art, però l’art és una porta d’accés a la política del 

dia a dia, l’art és aquell lloc on podem imaginar i somniar sense regles de cap tipus 

i que, per tant, ens obre un espai per fer pràctiques que després es poden traduir a 

la política. 

Quant a la meva biografia, que tendeixo a oblidar perquè ha estat molt impregnada 

pels esdeveniments dels darrers anys, jo formava part d’Artivista, un col·lectiu que 

intentava barrejar art i activisme, i l’anàlisi venia d’aquesta idea segons la qual 

l’activisme peca de tenir el poder per mobilitzar cossos però sempre li falta un 

plantejament de la forma, mentre que l’art planteja molt bé la forma però sovint no 

té la capacitat de mobilitzar els cossos, i tendeix a ser unidireccional, es 

desenvolupa davant uns espectadors passius.  

Jo crec que l’art ha de tenir un potencial transformador, hi ha un potencial de canvi 

social pel qual l’art pot esdevenir una eina. I no vol dir una utilització 

maquiavèl·lica per arribar a un objectiu, és que la pròpia forma que escollim té un 

plantejament polític. 

 

Carlota Subirós 

Primer que res, gràcies per la invitació. En el meu cas, el lloc on he desenvolupat la 

feina és sobretot en la direcció de teatre i dramatúrgia, en principi, a partir de 
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textos, ja que també em vaig formar en filologia italiana i abans pensava que 

estudiaria arquitectura i ballava.  

Davant la pregunta de quina es la meva disciplina artística, sento que tot hi juga, i 

l’única frase que em ve al cap és “Allò que m’interessa és l’univers i tot el que 

l’envolta” d’una postal que em va enviar el meu pare, i crec que aquesta s’ha 

convertit en la meva especialitat: un lloc on tot hi conflueix i que es conjuga amb la 

presencialitat, l’ara i l’aquí, perquè passi. Tot i que també podem documentar el 

teatre, allò fascinant és quan hi som, ja sigui en escena o com a espectadors, perquè 

vam rebre un impacte que ens va transformar en un moment o altre de la vida i 

tornem al teatre a buscar-lo i que ens torn a impactar. 

No em sembla que pugui dir que el meu interès en el teatre ve del text o d’una 

forma concreta. En cadascun dels projectes que emprenc, com dèiem l’altre dia 

amb l‘Àngels (Margarit) i la Maria Muñoz, en realitat mai estem prioritzant que 

sigui un projecte de dansa o de teatre, si no que sigui un projecte que ens motiva 

vitalment. La tria d’un text ve motivada d’una experiència personal que hi 

reverbera. Jo m’he acostat al teatre per explicar històries i recrear vivències, 

perquè ho he necessitat o perquè ha sigut magnètica la possibilitat d’entendre-les 

millor a través de recrear aquestes vivències o vicissituds humanes i, aleshores, 

tenir la capacitat increïble de jugar amb la seva forma. 

En la formalització de les vivències humanes passa una cosa extraordinària que les 

diferencia de la primera vivència, en jugar amb la forma, amb el temps... que és 

extraordinari. 

 

Àngels Margarit 

Jo crec que la dansa no la vaig escollir jo, sinó ella a mi. D’alguna manera sents que 

t’interessa tot del món, però llavors et preguntes qui ets, i jo soc una persona molt 

moguda i la dansa és moviment i és l’aquí i ara, de manera que la dansa era la única 

cosa que em permetia dir soc aquí, reafirmar-me i, a més, com que no hi havia 

models, s’obria com un espai de llibertat. M’encanta que la dansa no vulgui dir res i 

que es pugui relacionar amb tot. 
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Preguntes que tenim al llarg de la vida poden ser motors de creació: el llenguatge, 

la memòria, l’assaig... Són diferents maneres d’introduir-se al món i aproximar-se 

al coneixement. La dansa t’aporta el coneixement a través de la creació pròpia i 

amb una manera d’arribar-hi totalment personal. 

 

Juan Carlos Lérida 

Yo soy bailarín y se supone que me dedico al cuerpo. También soy coreógrafo y 

pedagogo. Me atraviesa el flamenco como lenguaje de aprendizaje, y me 

proporciona elementos culturales, políticos y sociales para poder ver el mundo de 

una manera que me interesa. El tipo de pensamiento con el que me identifico hoy 

es el empírico, que significa recoger de la experiencia vivida elementos para 

entender, en este caso, mi danza. 

 

Maria Campos 

Yo también soy bailarina y coreógrafa. Uno de los ejes que me fascina es la 

cantidad de posibilidades que existen en el propio cuerpo, i los referentes están en 

la propia danza. Junto con Guy (Nader) trabajamos un tipo de lenguaje y una 

manera de crear basado en la idea de contacto y a raíz de eso hay un interés muy 

grande por la física.  

Los referentes, aparte de la danza en sí, están en las posibilidades del cuerpo, es 

muy importante poder a llegar entender el cuerpo desde un lugar en el que nos 

interesa desarrollar un lenguaje coreográfico. La idea que hay detrás del concepto, 

y los referentes estéticos también se encuentran en el minimalismo. Es algo que ha 

ido surgiendo, te encuentras estas fuentes que has ido recibiendo a través de los 

años. Como haber trabajado con Àngels (Margarit) cuando ella remontó 

Kolbebazar y que me sirvió para ver que hay mucho trabajo hecho. O entender 

sobre la acumulación en las piezas de Trisha Brown. 

Luego también está el reto físico, así como el trabajo de otras artes, que todas 

pueden ser fuentes de inspiración. 



 

 

32 

 

Cesc Gelabert 

Jo quan era adolescent m’imaginava dos àmbits; el somni compartit –la dansa, el 

teatre, la literatura- i la segona naturalesa –l’arquitectura, l’urbanisme- i vaig 

començar fent arquitectura i ballant però vaig acabar decidint-me per la dansa. Per 

mi, l’important no és fer art, sinó que l’art estigui amb mi; jo, el que li dono és la 

meva pasta.  

Al principi tenia la sensació que anava conquerint petites pastilles i em tirava amb 

gran passió cap a cada nova pastilla. Poc a poc, ho vaig  anar lligant tot i va sortir 

una xarxa, que em donava molta calma perquè em donava una visió global. El 

problema és que estava foradada.  

La nostra generació volíem que tot fos art, i m’he barrejat amb tothom. Però 

íntimament sabia que no tot és art i cada cop m’interessa més saber-ho, m’intriga 

saber què és allò que va més enllà de mi, perquè això és l’art. 

A la darrera obra Escrit en l’aire (2016) he fet una cosa que encara no havia fet mai: 

parlar. Molts dels somnis que volia conquerir, veig que són molt difícils, hi ha 

moltes dificultats que no esperes, i m’interessa saber com seguir treballant en 

conjunt.  

Necessitem el públic i necessitem els filòsofs, poder-ho compartir amb tots ells. La 

dansa, amb la seva humilitat, es pot relacionar amb tot. I el que ens passa als 

ballarins és que no tenim quasi temps, sempre intentant conquerir aquestes 

pastilles.  

Però ara estic començant a gaudir perquè faig les coses quasi sense pensar, perquè 

me les demanen i aplico el que sé, sense pensar-hi gaire, i trobo que les faig molt 

millor que si hi pensés més. Surto a l’escenari i tinc una sensació molt bonica com 

si no hi fos. És una qüestió de síntesi. És per la mateixa raó que estic content que 

quan veig els ballarins que han ballat amb mi, no fan els meus moviments, perquè 

jo no vull que ballin com jo. 
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Estem en un temps en què la dansa es essencial perquè ens permet viure amb el 

cos, l’emoció i la ment, que avui cal molt. 

 

Beatriu Daniel 

Jo no soc ni ballarina ni coreògrafa i em fa una mica de respecte estar aquí, però 

crec que represento els gestors, aquella gent que acompanya els artistes i també és 

important que hi sigui per això. Jo ja no vull dir-me gestora cultural. Prefereixo dir-

me gestora artística que cultural perquè de fet el meu ofici és acompanyar als 

artistes i projectes. Fer de pont entre l’artista i els altres agents que fan possible la 

visibilitat del projecte. 

Quan vaig començar a treballar el 1986, justament amb el Cesc (Gelabert), no hi 

havia formació en gestió -va començar aquí el 1992, quan jo feia actes olímpics-, o 

sigui que ha sigut una formació mentre feia, m’he format a la pista, i després 

m’estic formant constantment en les metodologies i eines de la gestió i producció.  

Més que amb una disciplina, jo m’identifico amb l’autodisciplina, i m’encanta el rol 

de ser transparent. Les persones que estem en la gestió fem tot un camí que no es 

veu. A mi m'atrau la sensació quan estic al teatre i he fet que succeeixi un projecte i 

ningú més que jo sap el que ha calgut fer per arribar allà. 

Em fa sentir molt bé passar hores i hores dins els teatres. El meu avi liderava el 

Cafè del Gran Teatre del Liceu, i quan m’hi portaven em quedava al darrera de tot, 

que aleshores et deixaven estar-hi dret. I aquella sensació que encara recordo, 

d’estar allà, ha fet que sigui el meu medi, crec que podria viure-hi i fins i tot morir-

hi, en un teatre. M’encanta empassar-me assajos i tots els espectacles per veure 

com van progressant. 

També he après a fer cas a la intuïció. I he après a deixar la cadira buida, a no 

sempre haver de tenir la resposta de tot. La Susana Jové, una amiga i productora 

tècnica, em deia que sempre es deixa alguna cosa important per l’últim moment, 

per mantenir la tensió, l’emoció, i jo també ho faig. 
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Sònia Gómez 

Després d’aquestes intervencions, està súper alt el llistó i no tinc molt més a dir. Us 

aprofito -no us importa, oi?- per recollir algunes idees. 

Del Martí (Sales) em quedo amb la visió que la creació està per tot arreu, que el 

bitxo de la creació pot estar a tot arreu. La Núria Guiu em va ensenyar unes cartes 

que es diuen Spiritual Animals, que són com un tarot amb animals, i a mi em va 

sortir el cigne i el que proposava aquest animal és que jo havia d’estar sola, brillant 

i en silenci. Hi ha moments que et quedes aïllat i com que ets pobre, pateixes, però 

després vénen totes les possibilitats i brilles, però ningú et veu perquè estàs sola i 

potser ni tens temps d’apuntar tot el que t’ha vingut al cap. 

La Beatriu (Daniel) parlava de la intuïció. Jo, com que no he acabat d’estudiar res, 

ni he acabat de llegir cap llibre, m’he guiat sempre per la intuïció i la inventiva. La 

meva germana que és infermera diu que no té cap sentit el que jo faig, potser te 

raó. 

Del Cesc (Gelabert)... Ara em posaria a plorar. Perquè em fascina el seu exemple, 

perquè això d’envellir amb la dansa és molt difícil, però també hi ha la saviesa del 

cos i la saviesa escènica, que és aquesta màgia i m’agradaria que ens poguéssim fer 

grans fent això. 

 

Mireia de Querol 

La pregunta va dirigida a les tres, i com que som tres caps diferents, vam estar 

buscant la manera de respondre, i pensem que encara tenim molt camí per fer i 

són coses que van avançant i aniran canviant. Vam començar a partir del treball del 

cos, però ens atrauen molt els aspectes visuals i plàstics, i voldríem respondre tot 

el que ens demanen, però és difícil. Estem intentant trobar, en el caminar, quin és 

el nostre llenguatge i quins són els interessos que més ens atrauen, però sempre 

van canviant i, a més, sempre són múltiples, perquè és un viatge compartit, i això 

forma part de la riquesa de treballar en grup i de no parlar des d’una veu 

individual. 



 

 

35 

 

Anna Rubirola 

Jo m’he imaginat el cap del Martí (Sales) que es va omplint com una esponja i, en el 

nostre cas, són tres esponges que es van omplint i que després hem de fer la feina 

d’intentar endreçar tota aquesta informació que xuclen.  

Aquest matí m’he posat una mica cursi i he dit que ens havíem casat. Ara diré una 

cosa pitjor: en aquests moments, elles dues són els meus referents, tinc dues 

realitats paral·leles a la meva que m’acompanyen i que són elles. 

 

Cecilia Colacrai 

Una cosa que siempre nombramos es que todo es materia. Pero la visión sobre esta 

materia no tiene por qué ser clara para el espectador, aunque sí es importante  

para mí saber por qué tengo que meterme en ese fregado, si no me mueve algo no 

tiene ningún sentido. 

Creo que cada acción es política, desde la metodología de trabajo, cómo nos 

relacionamos, cómo compartimos... Y también creo en el arte como herramienta de 

transformación. De más joven pensaba que el arte podía transformar todo el 

mundo, ahora ya me conformo con solo mi entorno. Y no es lo mismo lo que me 

motiva ahora que lo que me motivaba hace 5 años, y tampoco tienes el mismo 

cuerpo para defenderlo. 

 

Margarida Troguet 

En aquest moment i en aquesta societat, per a què serveix i què ens aporta la dansa 

i l’art en general?  

 

Anna Rubirola 

Sort que ha vingut gent d’altres disciplines perquè esta bé escoltar la gent que no 

fa dansa. En tot cas, ha sortit el tema de la dependència digital, passar les vivències 



 

 

36 

a través de la pantalla, que ens està passant moltíssim, i la missió de la dansa és 

tornar a passar les vivències a través del cos. Em sembla que és urgent, perquè la 

gent s’està desconnectant del seu cos i dels estímuls sensorials. Estic molt hippie 

avui... Sí que crec que ens hem de tocar més, i la dansa ens toca. 

 

Mireia de Querol 

Quan m’he preguntat què m’ha atret de la dansa, és que la dansa uneix cos i ment i 

és una experiència de creixement. La dansa permet que visquis en una comunió 

amb el cos i amb la ment a partir de l’aquí i l’ara molt més completa i complexa. 

Quan et mous el pensament i el cos s’uneixen d’una manera que no passa en altres 

moments del dia a dia. I això té un potencial transformador per a qui balla i pel seu 

espectador. La dansa com a vivència és essencial perquè ens ofereix una 

possibilitat com a éssers humans que ens permet una vivència molt més rica. 

 

Sònia Gómez 

Jo ahir, no se què em va passar, que vaig llegir aquestes preguntes sobre per a què 

serveix la dansa en el moment en que vivim i em vaig posar a escriure unes 

paraules que us llegiré. Espero no plorar i no sé si estic pixant fora de test, però bé. 

Era així: 

 “QUANTIFICAR L'INTANGIBLE 

Us parlaré breument del cos, el punt de partida, i de la pràctica física com a un 

valor, un valor quantificable. 

CULTURALMENT el cos participa en un tipus de Bellesa natural, directa i simple. 

El món està lleig i ens fan molta falta totes aquestes possibilitats que el cos ens 

proposa. 

El cos, el seu moviment i tantes formes com persones existents.   

És la força humana per excel·lència, des de la prehistòria fins als nostres dies. 
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El cos com a instrument productiu i el cos com a instrument creatiu, en totes les 

facetes de la vida, és el protagonista de la nostra història. 

A nivell AMBIENTAL, el cos, per si sol, sense cap altre element extern treballa amb 

energia Neta, de caràcter Sostenible, d'emissió 0. 

La seva pràctica és saludable i accessible per a tothom. 

Genera una població sana física i mentalment i, per tant, no malbarata els recursos 

en Sanitat, Medi ambient i Economia. 

Retorna a la societat els recursos públics que fa servir. Com? Amb compromís. Es 

compromet amb la creativitat, el treball físic, la investigació, la docència i la 

participació en el teixit social, entre d'altres. 

A nivell FINANCER administra magistralment els recursos, ja que s'adapta i 

treballa amb allò que té. Genera feina modestament remunerada. Aquesta dolça 

precarietat, citant Pere Faura, és una opció de vida més o menys sana, ja que al no 

tenir un sou a final de mes, la permanència en el sistema és una proesa, un miracle, 

una lluita, una convicció. Amb aquesta economia ni tan sols formem part de les 

estadístiques, d'allò que es pot quantificar. 

Hauríem de fer un projecte documental sobre l’economia en els treballadors/es de 

la Dansa, arts del moviment i arts vives. 

Malgrat tot, tenim molt bons ingredients que formen part d'aquesta petita-gran 

comunitat de la Dansa, arts de moviment, i arts vives. Treballem des del cos, que és 

allò més vell, bàsic i necessari i que fa aflorar l'intangible. 

La pregunta és: En el nostre país i arreu, serà possible continuar vivint des 

d’aquesta romàntica incertesa? 

Malauradament, jo i la majoria dels que estem aquí ens llevem cada dia, hi hagi 

feina remunerada o no, soni el telèfon o no, i tenim el mateix ofici, que és sagrat. 

Sagrat perquè és una passió amb la que hi neixes, sagrat perquè té molt sentit el 

que fem, sagrat perquè ens fa estar en el món d'una manera especial. 
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Per tant, què tal si quantifiquem l'intangible i comencem a formar part de la 

societat com una comunitat imprescindible per a la vida?” 

No sé què em va passar. Bé, sí, el que em va passar és que dins el Sâlmon hi havia 

un taller de fluxonomia i economia 4D amb Lala Deheizelin, que barreja cultura, 

societat, economia i finances. I d’aquí venia tot això. 

 

Beatriu Daniel 

A mi la dansa m’aporta bellesa i humanitat. La història de la dansa a Catalunya és 

una conferència que faig a partir de les persones -i els seus valors- que han creat la 

història de la dansa aquí. El meu oci i la meva professió està tot barrejat. Té a veure 

amb l’anècdota que explica José Luis Sampedro al seu llibre Escrivir es vivir de 

quan a Nureyev li van demanar què li diria a un jove ballarí, i ell va contestar: que 

ho deixi, si pot.  

Sònia (Gómez), sobre el que deies de la pobresa, pensa que jo un cop vaig perdre 

tota la salut, i va ser gràcies a la dansa i a tot el que havia après amb la dansa que 

vaig poder recuperar el moviment. I això, passar per aquesta pèrdua i recuperació, 

et fa ric per a sempre. 

Al festival Sâlmon he vist una generació de joves ballarins amb missatges socials 

incorporats a les seves peces de manera natural, i a la roda de premsa del festival 

Sismògraf 2019, que es va fer aquesta setmana, han titulat l’edició Reivindicar el 

present, amb una atenció especial a la generació millenial. Amb Junyi Sun al ring 

del gimnàs on es feia la presentació, i ja hi vaig veure aquest compromís amb la 

lluita que s’expressava sense paraules.  

 

Cesc Gelabert 

Avui la dansa és una revolució necessària, aquesta simbiosi de tenir cos, cor i ment. 

I també percepció! Allò que ens envolta i considerem que no som nosaltres és la 

percepció. Els ballarins som experts en aquesta estranya barreja, i tenim paraules 
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que no existeixen en cap vocabulari, però que quan ens toquem i ens mirem sabem 

entendre-les.  

Ara, la meva obsessió és que la dansa entri en l’ensenyament, que es treguin les 

taules de les aules i els nens puguin moure’s. La dansa ja s’està escampant cap a 

altres espais que no són els teatrals, hi ha molts ballarins que traslladen els seus 

coneixements a la fisioteràpia, a la tecnologia, ara falta que arribi de ple a l’aula. Jo 

ara dono classes a mestres i educadors socials. Som una potència econòmica 

perquè ajudem en un munt d’àmbits. De fet, la dansa és súper útil, el que passa és 

que les multinacionals no en poden treuen diners. 

La força d’un moviment depèn de les paraules i emocions que l’omplen. La força és 

aquesta, però està velada pel cos per a la gent que no coneix aquest idioma i no té 

la seguretat del que estem dient. Jo m’he passat la vida explicant què es la dansa. 

Però quan al matí veus la teva dona que s’aixeca del llit, oi que no li demanes què 

vol dir? És una cosa preciosa en ella mateixa! Diu la Lydia (Azzopardi) que soc un 

evangelista de la dansa. 

El nostre afany individual no és prou, individualment som com troncs. La cultura 

que hi ha a internet no ens serveix de res perquè no és nostra si no la sentim, la 

que ens serveix és la que sentim, la que podem incorporar al nostre cos. Internet 

ens serveix per tenir informació, però el que compta és la informació que portis 

dins teu. 

Sobre l’envelliment del cos, és veritat que tenim una maquinaria sofisticada i molt 

saludable, però és clar, amb molts kilòmetres al damunt, i per això hi ha molts 

companys que a partir d’una edat la maquinària, per molt sofisticada que hagués 

estat, ja no aguanta. La gràcia està en bellugar-te d’acord amb el teu moment. A mi, 

personalment, m’agradaria que fins al dia que em mori, pugui aixecar-me i estirar-

me a terra. Hi ha gent que de grans no es poden dutxar sols.  

Som el resultat de tots els moviments que hem fet a la vida. Per això, si t’has mogut 

sempre tens, com creus que acabaràs? 
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Maria Campos 

Una de les coses que sento és que la passió és un dels motors de la dansa. Jo soc 

una apassionada de la dansa i la meva vida molts cops acaba sent la dansa, però 

també és la feina. I és una feina que t’aporta una sèrie de beneficis i et dona 

informació molt valuosa, coneixement pur, que transmets a través de l’art i a 

través de l’educació.  

Amb el temps et vas adonant que tens uns coneixements molt clars del què és el 

moviment, i apareix també una fascinació per poder transmetre aquests 

coneixements a altra gent que, encara que no senti la mateixa fascinació, senti 

alguna curiositat de poder entendre el moviment. Compartir la teva fascinació és 

una experiència que fa gaudir la gent.  

La dansa i els ballarins no estem al nivell de reconeixement que hauríem d’estar i 

això té a veure amb els valors de la societat, que està obsessionada amb el temps, 

el producte, el sistema... Cal canviar moltes coses de com entenem la vida. 

 

Juan Carlos Lérida 

Cuando recibí esta pregunta pensé: si ahora hubiese un estado de emergencia o un 

problema mundial yo, con mi oficio, qué función tendría? Y esto me creó mucha 

inseguridad. Porque si veo a alguien que trabaja con las manos, hace pan, o arregla 

tuberías, creo que sería útil para ese momento... Pero yo no encuentro mi utilidad. 

Es un largo recorrido del que habéis hablado, y sé para qué me sirve a mí la danza. 

Y no es que sea pesimista, pero me gustaría descubrir las utilidades de mi oficio 

para un estado de máxima necesidad para los otros, porque para transmitir unos 

valores hacen falta muchos años, y creo que ya han cambiado en gran medida, y la 

manera en que la danza está inserta en la sociedad ya es otra, pero aún hay que 

mejorarlo. 
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Àngels Margarit 

Tinc la sensació que podria parlar una hora de l’imprescindible que és la dansa en 

aquest moments. Ja la Martha Graham deia que la dansa ha servit per ensenyar als 

homes el seu esperit, i Merce Cunningham, al seu estudi, hi tenia penjat un cartell 

que deia que si et dedicaves a la dansa no tindries mai un duro però et sentiries 

sempre viu. En un món virtual com el nostre, la dansa ens pot retornar el cos. 

En un moment també em va apassionar la neurociència i vaig descobrir que els 

ballarins ja sabíem coses abans que aquests científics les trobessin, com ara que el 

pensament no és a la ment sinó per tot el cos, o que el cos pren les seves pròpies 

decisions.  

La dansa, en aquests moments és absolutament essencial. Serveix per empoderar 

els cossos, perquè no hem nascut per estar asseguts, sinó per viure, per tenir 

vivències. L’experiència del cos que balla i del cos que mira són molt diferents. El 

ballarí que té un cos disponible s’empodera, ho veus en tots els projectes 

comunitaris o els que fem a les escoles, les persones es transformen amb un treball 

corporal que les fa sentir segures. 

Als 90 vaig escriure un text que vaig titular Alguns motius per ballar, on tocava 

alguns temes dels que feia referència la Sònia amb el seu text. Vivim un moment 

que sembla que tot és visual i que pots tenir el que vulguis immediatament. Però 

no és així: el que no tenim integrat, no ho tenim, i el cos és essencial per integrar. 

Evidentment que s’ha de canviar l’escola. A mi, prendre la dansa com a punt de 

partida i d’un espai que el sentia de llibertat, em va permetre aprendre de tot però 

sempre a partir del que a mi m’interessava, i és així com s’ha de transformar 

l’escola. 

I encara hi ha una cosa més interessant sobre la mirada i la dansa: en ballar és el 

cos sensible el que es mou i el que es veu, no és el cos el visual. Llavors, s’estimula 

una mirada que mira per damunt del cos, que va fins al com ens toquem, al com 

ens acostem, al com ens comuniquem... Vaig escollir la dansa perquè la dansa no 

menteix, l’acció física compartida no pot mentir. Pot semblar que el teatre digui 

més perquè inclou el text en la seva forma, però la dansa posa en joc unes eines per 
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compartir i de democràcia que són molt potents, el que passa és que no les coneix 

la gent. Saber treballar amb el grup, escoltar l’altre... Tot el desenvolupament de 

tècniques de moviment d’avui que van en la direcció de pensar un cos col·lectiu, no 

per esdevenir una individualitat sinó per sentir el cos comú, són fantàstiques. Els 

polítics n’haurien d’aprendre! 

I afirmo que l’art és polític perquè no es posiciona en el tenir, sinó en el ser i estar, i 

això és un posicionament polític. I aquell que practica una democràcia real amb els 

equips amb qui treballa és el millor model polític, social i individual que hi pot 

haver. 

 

Martí Sales 

Venint del món de l’escriptura, tots els processos creatius obren el territori del 

possible, que és molt útil perquè permet anar més enllà d’allò material i és 

espiritualment importantíssim. Els processos creatius retornen la riquesa del món 

a través d‘una sensibilitat renovada.  

Quan descobreixo la dansa veig que resol moltes dicotomies que l’escriptura no 

pot resoldre, com la dicotomia cos-ment. L’altra, és que conté la força del fet 

escènic viu, que és la mateixa força del foc que crema al mig d’una rotllana, i 

aquesta potència és descomunal. 

Vaig posar un post al Facebook d’una frase de Beckett, un dia en què jo estava en 

un procés de des-pensar. La frase feia: “Stop thinking and dance”. I l’Aimar (Pérez 

Galí) es va enfadar molt amb mi per haver posat aquesta frase perquè, com em va 

explicar, porteu molts anys dient que ballar també és pensar. I té raó. Igual que jo 

deia fa una estona que escriure era pensar, evidentment que ballar també ho és. 

Però Beckett no ho deia, això... 

Quan jo vaig conèixer la dansa, relativament d’hora en la meva vida, s’estava creant 

La Poderosa, i per mi va ser una potència trobar-me amb el pensament abstracte 

que s’hi generava i poder veure com aterrava en un cos. Tot allò que discutíem ho 

veia en un gest i era la síntesi més meravellosa que se’n pogués fer. Hi ha una 
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abstracció que només pot donar-se en la música i en la dansa, i és el que sempre 

m’ha flipat d’aquests mons. Visca els que balleu! 

 

Xavier Artigas 

Ja que s’ha citat a Beckett, m’ha vingut a la ment la cita d’Emma Goldmans que diu: 

“Si no es pot ballar no és la meva revolució”. També m’heu fet pensar en què podria 

aportar en cas d’un l’holocaust zombi, i llavors recordo la figura de Germaine 

Tillion, una etnòloga que va sobreviure en un camp de concentració durant la 

Segona Guerra Mundial, on va començar a explicar a les seves companyes el que 

estava passant allí dins, els mecanismes de barbàrie que s’hi aplicaven, i feia 

conferències setmanals per a totes les recluses perquè entenguessin el que estava 

passant i, fins i tot, va acabar escrivint una comèdia musical sobre les desgràcies 

del camp de concentració. Tot això ho sabem per les cartes que escrivien les 

internes, on explicaven fins a quin punt tot aquest coneixement els ajudava a 

suportar la vivència. Òbviament, nosaltres no estem en un camp de concentració 

ara, però tenim unes vides de merda! La vida podria ser molt millor que tot això, la 

societat necessita molt més que pa. 

La meva relació amb la dansa bàsicament es produeix pels cops que he filmat la 

Cavalcada de reis de Barcelona, on hi ha una mica de dansa. Però després, en el 

plantejament, hi ha alguns conceptes que compartim. Una de les coses que 

nosaltres ens plantegem a Metromuster és que el cinema ha de trencar la 

unidireccionalitat, i per això sempre intentem posar els cossos en moviment i 

plantejar una mena de performance social on la pel·lícula és l’excusa per generar 

altres coses que van més enllà, com ara crear dinàmiques comunitàries, relacions 

entre persones i entre grups, generar converses, etc.  

Per exemple, la pel·lícula en la que hem treballat els últims 4 anys, va ser sobre la 

mort d’Idrissa Diallo l’any 2012 al Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona 

Franca. Gràcies a la pel·lícula s’ha generat un debat sobre els CIE, i vam impulsar el 

canvi de nom de la plaça Antonio López, un traficant d’esclaus, pel d’Idrissa Diallo 

com un acte de reparació històrica. També vam aconseguir retornar el seu cos, que 
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estava en un nínxol anònim, al seu poble perquè es poguessin celebrar els rituals 

corresponents. Per tant, hi ha tota una coreografia darrera les nostres pel·lícules, 

una coreografia perquè fan que es moguin els cossos, com a la dansa. 

 

Carlota Subirós 

Voldria recollir dues idees del que s’ha dit. La primera és que, a mi, m’encantaria 

trobar-me un ballarí o una ballarina el dia de la catàstrofe final, perquè sé del seu 

coneixement del cos i de la seva escolta, n’he tingut contacte des de molt jove, 

recordo l’impacte transformador en veure ballar el Cesc i l’Àngels, un impacte que 

no sé com explicar ni em cal fer-ho, o fent classes de dansa. A mi els ballarins em  

generen confiança, perquè escolten molt. És clar que, com en tot, hi ha molta fauna, 

però reconec alguna cosa en tots ells que els és comuna, perquè treballen sempre 

des del cos, i totes les activitats humanes passen pel cos. Si tots tinguéssim una 

consciència del cos en l’espai i un respecte per aquest cos, si aquest no mentir que 

deia l‘Àngels fos la base des de la qual fem totes les nostres activitats, tot aniria 

millor.  

Si ets ballarí, potser no sabràs fer pa, però sabràs alimentar-nos d’una altra manera 

i, sense ser metge, sabràs com fer-nos estar millor. 

Tots tenim present l’expressió “Posar-hi el cos”, que s’ha reactualitzat de manera 

flagrant i en la que he pensat molt darrerament. Si realment poséssim aquest cos 

en allò que fem, seria un compromís ètic que generaria una qualitat de vida millor, 

i no només per a la col·lectivitat, sinó també pel cigne brillant i sol del que parlava 

la Sònia.  

Estem tan abocats als moviments intangibles de la virtualitat que pot acabar per 

ser molt patològic per a la societat; per contra, la col·laboració amb la dansa pot 

contrarestar-ho perquè connecta el més abstracte amb el més concret i això, crea 

espai de superació de la dualitat que tant fa falta a occident, perquè hem posat 

massa pes a la intel·lectualitat. La dansa és un lloc d’un plaer increïble, això no cal 

negar-ho, però també de transformació i amb un compromís ètic difícil d’esquivar. 
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-Comiat- 

 

Margarida Troguet 

Vaig copiar un text del Martí (Sales) del seu Cremen cels (LaBreu, 2017) que 

voldria compartir aquí. Fa així: “Primer sempre la dèria: és des d'on estires els fils, 

és per on et descabdelles. Una dèria és una palanca, un trampolí, i si no se t'endú 

no és una dèria. L'has d'alimentar, t'hi has de deixar emportar”.  

 

Jordi Cardoner 

Vull donar-vos les gràcies a tots. Han sortit temes molt importants. No esperava 

gens que fos un elogi a la dansa i al cos, m’ha emocionat. 

 

Xevi Dorca 

Doncs em toca acomiadar-vos i dir que, de com he arribat a com marxo ara, no té 

res a veure. Les paraules i els tallers han estat transformadors. Els discursos han 

estat molt emotius, crec que ens hem d’empoderar, creure en les nostres capacitats 

i creure que la dansa pot transformar la societat, i ho està fent. I creure que l’escola 

del segle XXI algun dia es farà realitat. Pensàvem que teníem una sèrie de 

conceptes de progrés social molt assumits i no és tan clar. Encara cal defensar els 

valors de llibertat i fraternitat, i a través del moviment podem dir-hi molt. 


