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Introducció 
Sempre he estat i segueixo sent una gran defensora del discurs corporal del ballarí com a 
propi, és a dir, penso que la dansa no necessita dramaturgs que tradueixin el moviment o li 
donin un sentit dramàtic a les coreografies perquè aquestes siguin millor llegides pel públic, 
o crear discursos paral·lels d'un cos que ja està parlant per si mateix. 
 
Aquesta introducció em serveix per posar el focus d'aquest treball en el cos, el cos com a 
tesi : el cos com a matèria i discurs artístic per excel·lència. 
I el que he estat practicant en aquest últim any és la manera de com un cos transita entre. 
 
He estat en la recerca o exploració d'un cos-matèria que no genera ni desitja ser virtuós 
d'una dansa estandaritzada-contemporània, que vol trobar-se a si mateix movent realitats, 
travessant percepcions que construeixen un cos més sensible i menys espectacular. Un 
cos que experimenta esdevenint de vegades gairebé invisible, efímer, de vegades 
maldestre, assolible, baixant al ballarí del pedestal del bell virtuós, al bell quotidià, més 
humà. Mirat des d'un altre punt de vista pot ser hi ha més complexitat en aquest treball, 
encara que aquesta complexitat no resideixi en el llançament d'un battement perfecte, si no 
més aviat en la deconstrucció que apareix de la dansa com a llenguatge. 
 
He posat en pràctica amb ballarins experts a mobilitzar el cos i pensar amb la seva eina 
corporal, i en altres casos amb performers, no especialitzats en dansa, una sèrie d'eines 
que permeten al mover accionar en temps real, sense una coreografia escrita, però si 
pautada i extremadament concreta que transita entre els diferents paràmetres que explicaré 
més endavant. 
 
EL RESULTAT: un cos pensant, accionador i perceptiu al mateix temps i que decideix en 
tot moment el seu posicionament en l'espai temps, o sigui el seu posicionament al món. 
Un cos que transita entre una sèrie de tasques i percepcions, de vegades molt elementals i 
altres més complexes, i que produeix així un cos que es mou i és mogut pel seu entorn . 
Un cos involucrat en la seva pràctica de l'estar i de l'ésser al món. 

 

EL COS INVOLUCRAT 
El cos està involucrat en una cadena alimentària, en una xarxa de cures, en un entorn d'amenaces, en uns 
desitjos, en unes condicions històrico-socials. Per al cos és impossible no viure. Pateix, gaudeix, s'esgota, 

desitja, és vulnerable, però resisteix, crea, es reprodueix. El cos està involucrat perquè inclou l'existència d'un 
altre encara que estigui sol. En el cos es troben el personal i l'impersonal, el singular i l'anònim, l'aparença i la 

foscor. Tenir un cos és poder ser afectat. Tocar i ser tocat. Tenir/ser un cos és dependre d'uns altres, deixar 
rastre. Quines conseqüències té per al pensament crític assumir el punt de vista d'aquest cos involucrat? 

 
Marina Garcés 

 



 
 
 
 
L'AFECTE és un concepte f i losòfic que m'ha acompanyat des del principi de 
la recerca, d'aquí el seu nom MOLT EXPERIMENTAL , que fa referència a 
l 'EXPERIÈNCIA com a font de coneixement: Els afectes com a bloc de sensacions 
esperant a ser reactivades per l'espectador, no poden ser llegides només experimentades. 
 
 
 
 
 
                                      un succés , un esdeveniment 
 
 
 
 
 
 
… pensar l 'art com a concepte ens tanca a l 'esdeveniment, ens 
interessa transcendir al discurs per mit jà de l 'experiència ! Afectar 
i  deixar-nos afectar per l 'altre. 	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  

Invocar una pràctica de la paciència, de l'escolta, que ens obriria a una experiència de 
l'esdeveniment i de l'afecte: 

....un ha d'obrir-se al "ocorre que" més que al "què ocorre"... I això requereix un alt grau de 
refinament per a la percepció de les petites diferències. Per assumir aquesta actitud has d'empobrir 

la teva ment, de manera que siguis incapaç d'anticipar els significats . El secret de tal ascesis 
resideix a ser capaç de suportar les ocurrències tan directament com sigui possible sense la 

mediació d'un "pretext". D'aquesta manera trobar l'esdeveniment és com vorejar el no-res. 
 

Lyotard : Peregrinations. 
 

 
 
 
 

 



SOBRE LA TEORIA DELS AFECTES 
ANOTACIONS SOLTES que van 
condicionar la pràctica 

L'AFECTE COM UNA COSA BRUTAL que ens conecta amb el món: 
 
 
La matèria del cos en nosaltres ressonant i responent amb la matèria al voltant de 
nosaltres, pràctica de la pell i el contacte amb la matèria, en aquest sentit és Transhumà i 
té una estètica Transhumana (entre l'humà i el no humà travessa l'humà i el matèric). 
 
Els afectes són: 
 
-Moments d'intensitat 
-Una reacció en / sobre el cos 
-Els afectes són immanents a la matèria i a l'experiència : s'afecta i s'és afectat  
-Els afectes no poden ser llegits, solament experimentats 
 
 
 

La clau: LA EXPERIENCIA  
 
 
 

Segons Spinoza: 
 

L'afecte és l'efecte que produeix un cos sobre un altre i la seva durada en el temps… res a 
veure amb coneixement i significat / no passen pel cap , són pura experiència. 

L'afecte és asignificant, no és enterament lògic. 
El molecular : intensitat més enllà del significat 

 
 
 
 
.  
 
 
  



 

TECNOLOGIA :  

Focus principals d'aquesta recerca, per 
moure un cos en un espai i en	  el temps.	  
	  
 
 
Les potencialitats de l'acció caminen per mitjà d'aquestes afeccions que es relacionen amb 
les apetències, el desig, les decisions immediates, l'involuntari, l'inconscient, tot això és 
acció amb el cos en pura pràctica de present : 
 
 
DIFERENTS CAPES DE PERCEPCIÓ D'AQUEST EL MEU COS AVUI (pràctica)  
 
 
1 - Percepció i experimentació amb el pes del cos propi com a matèria que pesa. 
     Objectivació, cosificació del cos a través de posar l'atenció en el pes de les parts. 
 
2 - Cos abstracte en relació a l'espai i els seus paràmetres direccionals: 
 
      -  Distàncies, relacions, associacions espaials i de lloc. 
      -  L'espai com a cos i el cos com a espai 
      -  Associació de les parts del cos a l'espai o responsabilitat a l'espai/ el cos mogut per 
        l’altre          
      -  Associació de les parts del cos entre si  
 
3 - Percepció i experimentació a través del moviment articular i la separació de les parts  
 
     -  Plecs de totes les articulacions en segments 
     -  Moviments circulars 
     -  Separació de les parts, dissociació i desglobalització del cos, entès no com un bloc o                 
un sencer sinó com una mica més complex i descentralitzat. 
     -  Treball de percepció en les diferents escales del cos 
 
4 - Percepció des de la pell com a frontera entre dins de la pell i fora de la pell  
 
      -  Moure la percepció de la trobada de la pell amb la matèria exterior : matèria dura ,   
matèria tova i matèria gasosa. 
      -  La pell com a tacte: tot el ventall de possibilitats en aquest exercir la pràctica del 
tacte:   des de la carícia més subtil fins a l'embranzida o el copejar . 
      -  La pràctica del con-tacte = pes + tacte entre les diferents matèries 
 



5 - Cos somàtic : òrgans, emocions, sensacions i menys teatre  
 
6 - Cos primari (nen) 
 
     -  Un cos que roman en un accionar en continu sense objectiu, sense produir, és l'acció   
del ja està passant, sense futur, en present continu.  
    -  Des - planejar-se, no hi ha un pla, el pla és el que ja està passant des del minut 1 . 
 
 
7 - La decisió, o naturalesa de les decisions: 
 
      - La presa de decisions en temps real, però com una musculació conscient d'aquesta  
pràctica i com a dispositiu de composició en temps real. 
 
8 - L'atenció, diferents percepcions de l'atenció: 
  
      - L'atenció com a suspensió de l'activitat motora normal que en si mateixa permet altres  
plànols de realitat ser perceptibles, o sigui una obertura al món mes allà d'interessos  
utilitaristes, (com això es pot traduir al cos, treballant un altre tipus d'atencions….)  
El que es posaria en joc és una alteració , un canvi de registre de percepció de les coses. 
La idea de càmera lenta per veure gestos invisibles o de microscopi per veure espais 
inexistents a l'ull humà,,, 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
¿EN	  QUÈ	  I	  COM	  AFECTA	  EL	  FORA	  Al	  DINS	  I	  EL	  DINS	  Al	  FORA	  ?	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Grafic	  dels	  sistemes	  corporals	  pels	  quals	  transita	  el	  cos	  ,	  
en	  la	  pràctica	  d'un	  cos	  que	  esdevé	  entre	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

APARATOS	  

FONADOR	  
-‐boca	  
-‐lengua	  
-‐pulmones	  
-‐laringe	  

	  
RESPIRATORIO	  
-‐Pulmones	  
-‐Suspensión	  /aire	  
-‐Contracción	  	  
-‐Relajación	  

CIRCULATORIO	  
Sanguíneo	  {	  corazón	  y	  sangre	  }	  

NERVIOSO	  
-‐Cerebro	  
-‐preconsciente	  
-‐registro	  
-‐decisión	  

1

DIGESTIVO	  
-‐estómago	  
-‐hígado	  
-‐intestinos	  
-‐exófago	  

2

	  

TEGUNENTARIO	  
-‐piel	  
-‐sentidos	  

URINARIO	  
-‐riñones	  
-‐vejiga	  

REPRODUCTOR	  
-‐genitales	  
-‐movimiento	  erógeno	  
-‐placer	  

LOCOMOTOR	  
-‐huesos	  
-‐músculos	  

-‐boca	  /	  ano	  
-‐entrar	  /	  	  salir	  



	  
	  

Fases de la recerca: 
 
	  

	  
	  
1- Fase | Març / Nosaltres, entre el tu i jo ( La Poderosa ) 
2- Fase | Juliol / Nosaltres, entre tots ( La Poderosa ) 
3- Fase | Desembre / Nosaltres, memòria col·lectiva (A ras de suelo,  L.P) 
 

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  
	   	  



	  

Fase	  1	  Duo	  /	  nosaltres,	  entre	  el	  tu	  i	  jo	  
	  

MOLT	  EXPERIMENTAL	  #1	  	  
/	  en-‐tre	  	  tu	  i	  jo/	  
	  
	  
Posar el jo en plural i  construir un nosaltres entre dues persones. 
 
 
 

La suma de tu i jo no és dues. És un entre en el qual pot aparèixer qualsevol. Quan això ocorre, 
podem dir que hem fet una experiència del nosaltres que no només desafia les lleis de l'aritmètica, 

sinó sobretot un determinat escenari de relacions de poder. Hem dibuixat les coordenades d'una 
dimensió comuna. Ha aparegut un  

món entre nosaltres 
. 

Marina Garcés 
 
Nosaltres no som la suma de tu i jo, sinó que som el que emergeix EN - TRE tu i jo. A partir 
d'aquest concepte o reflexió de Marina Garcés sobre el com construir un NOSALTRES, 
vaig començar a treballar amb Oihana Altube i Javier Vaquero en aquesta direcció, amb el 
cos de dos individus en moviment, despullats cada vegada més de la dansa com a 
llenguatge virtuós o preciosista i buidatge de significat i llançant el cos afectat per la matèria 
pròpia i de l'un altre, espai, cos, temps … perquè emergís aquest lloc ENTRE que 
m'interessa en gran manera.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
	   	  



Metodología	  
	  
El treball va consistir a generar les eines necessàries que ja venien del treball individual i 
posar-les en relació, en aquest cas pren una gran importància l'apartat del tacte-con-tacte i 
tot el que d'aquí es desprèn com a pràctica  
(que gens té a veure amb el contact-improvisation) 
 
Aquest resulta ser una deriva guiada, un viatge de dos que van en un sol vaixell: 
Dues eines imprescindibles:  
El contagi constant que ajuda a oblidar-te al fet que els individus es des-subjectin, per 
començar a treballar des de l'anonimat i el registre de la percepció com a font per seguir 
generant alguna cosa nova, diferent-  altre entre els dos. 
En el duo hi ha un lloc molt interessant on es mouen els intèrprets tot el temps: que està 
entre l'escolta, el registre i l'autonomia , i el que emergeix quan ells estan ocupats a 
romandre en aquests paràmetres, és el treball del que es construeix entre els dos. 
 
S'incideix en la pràctica pública de dos cossos persones que transiten entre llocs, escales, 
sistemes corporals. Dos cossos exposant-se a gestionar l'ara,  un ara guiat, ordenat 
vagament, vagament definit, per un interlocutor. 
El públic aprèn a poc a poc el codi, el llenguatge a través d'observar. 
Aquest interlocutor modela el context on s'allotgen els altres dos cossos. 
L'interlocutor cos/paraula afecta als cossos/persones. 
El públic ha d'aprendre on esta el seu lloc. Dins, fora o en cap de les dues parts.  

 

Materials	  de	  treball	  o	  eines	  més	  representatives	  del	  duo:	  
  
-‐Separació	  de	  les	  parts	  
-‐Cos	  espai-‐espai	  cos	  
-‐Parts	  de	  l'espai,	  parts	  a	  les	  parts	  
-‐Treballo	  amb	  la	  naturalesa	  de	  les	  decisions	  
-‐Mimesis	  amb	  l'altre	  
-‐La	  versió	  de	  l'altre	  
-‐La	  traducció	  de	  lo	  altre	  
-‐Canvi	  de	  codi	  
	  
Aquest	  duo	  és	  una	  deriva	  guiada,	  un	  viatge	  de	  dos	  que	  van	  en	  un	  sol	  vaixell:	  
Dues	  eines	  imprescindibles:	  El	  contagi	  constant	  que	  ajuda	  a	  oblidar-‐te	  a	  des-‐subjectar-‐te,	  per	  
començar	  a	  treballar	  des	  de	  l'anonimat	  i	  el	  registre	  de	  la	  percepció	  com	  a	  font	  per	  seguir	  
generant	  entre	  els	  dos.	  
En	  el	  duo	  hi	  ha	  un	  lloc	  molt	  interessant	  on	  es	  mouen	  els	  intèrprets	  tot	  el	  temps,	  que	  està	  entre	  
l'escolta,	  el	  registre	  i	  l'autonomia	  ,	  i	  el	  que	  emergeix	  quan	  ells	  estan	  ocupats	  a	  romandre	  en	  
aquests	  paràmetres,	  és	  el	  treball	  del	  que	  es	  construeix	  entre	  els	  dos.	  
	  
*	  adjunt	  resultat	  de	  la	  pràctica	  i	  creació	  express	  a	  La	  Poderosa	  en	  DVD	  
	     



 

 

 
	   	  



Fase	  2	  	  .	  el	  grup	  /	  Entre	  tots	  

	  
MUY	  EXPERIMENTAL	  #2	  /	  	  
Com	  posar	  el	  jo	  en	  plural?/	  
	  

La	  Poderosa	  

Del	  5	  de	  juliol	  al	  5	  d’agost	  –	  LA	  PODEROSA	  (Dins	  del	  marc	  No	  estem	  ARTAS,	  un	  altre	  festival	  -‐15	  días	  de	  treball	  a	  
l’estudi)	  

	  
	  

Com posar el jo en plural? 
“…El que es guanya és un món poblat de sentits acumulats, una visió del ser inesgotablement expressiu i 

secretament articulat. L'anonimat, com inacabament, no és llavors dèficit sinó potència, no és indefinició sinó 
camp de relacions, no és insignificància sinó expressivitat social. Un nosaltres que ja no és només personal, o 

que és personal només de manera local i intermitent. Un nosaltres que ni tan sols és només humà, sinó que 
incorpora el conjunt del sensible. L'anònim, la qual cosa no té titular, la qual cosa no és atribuïble a aquest 
individu o a aquell, a aquesta consciència o a aquella, és una dimensió fonamental de la nostra existència 

mentre que aquesta està inscrita en un cos i en un món. La força de l'anonimat trenca codis: de visibilitat, de 
representació, d'identitat, de legitimitat, d'accés al món…” 

  
Marina Garcés 

	  
 
 

 
Treball centrat en el treball amb el cos en moviment ( entre tots ) grup. 
Funcionament en grup, dissoldre's en l'anonimat, materialitzar-se massa, un nosaltres que 
s'activa per mitjà de la mímesi i el contagi. 

 
Després d'haver descobert el potencial de la mímesi en el duo, vaig decidir explorar els 
seus efectes en el grup, em va interessar molt aquesta idea de construir el nosaltres partint 
de la idea d'anonimat i de rajada, d'aquí va sorgir l'interès pel coral i pel cos de ball, deixant 
a un costat a l’indivdu i al rol protagonista de les coreografies o escenes .	   	  



Metodologia:	  
 
Estudiem les conductes d'organització d'algunes espècies de peixos i aus i les comencem a 
practicar en duos, trios i grups més grans, és una tècnica anomenada Flocking, realment 
interessant en aquesta practica de dissoldre's en el grup i en l'anonimat 
 
_Fases del treball en el Flocking o banc de peixos 
Matar al capdavanter o mes bé deixar que el capdavanter viatge i sigui cada vegada menys 
piramidal l'estructura del grup, i aconseguir que tots passin per aquest líder, generar liders 
compromesos , molt involucrats però alhora efímers, això genera un grup dinàmic i 
sorprenent. 

 
_ Eines necessàries pel f locking: 
   - escolta  
   - registre de la percepció i la sensació 
   - associació l l iure  
   - capacitat d'escolta per la pell 
   - obertura dels sentits 
 
_ Derives del Flocking 
   - Contagi de la forma 
   - Contagi del gest, de la veu i de la paraula 
   - La insistència  
   - La permanència en el temps 
   - La transformació 
 
*adjunt	  resultat	  de	  la	  pràctica	  i	  creació	  express	  amb	  el	  grup	  en	  La	  Poderosa	  en	  DVD 
 

 

  



 
 
 

 

Fase	  3	  _	  Grup/	  	  Construint	  Nosaltres,	  memoria	  colectiva.	  
	  

MUY	  EXPERIMENTAL	  #3	  /	  
DERIVAR	  CANTANT/	  
	  
Aquesta fase de la recerca es conecta amb l'anterior en termes de treball col·lectiu a través 
de la mímesi i el contagi però ha desembocat en un treball específic de veu i de memòria 
del cançoner popular , derivant en un viatge de cançons entre totes. En aquest cas, 
construint un nosaltres per mitjà de la memòria col·lectiva i els paisatges emocionals i 
estètics que recrea el cançoner pop ,. 
La Pràctica es va centrar en el treball amb el cos i la veu en moviment i en el funcionament 
en grup, un nosaltres que s'activa per mediació de la mímesi, el contagi i l'associació. 
Usant la memòria com a eina per derivar les cançons activant l'imaginari col·lectiu. 
El que fem ho anomenem deriva de cançons, ja que és això el que succeeix per mitjà de 
l'associació en la melodia, la temàtica, l'època, l'estil, i el cos que genera cada cançó, 
d'aquesta manera viatja la cadena de cançons. 
 
Metodología	  
 
Entrenaments d'associació, permanència i memòria 
 
Treball grupal 
Exploració del cos en moviment acompanyat de la veu 
Exploració de la veu com instrument 
Atenció oberta i dispersa en la melodia que algú canta, el cos que proposa, i el futur 
d'aquesta acció. 
Recuperació de cançons de tot tipus sempre en associació o com a reacció a l'anterior       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alguns Paràmetres de la pràctica : 
 
 
1  -  Intentar no cridar i no forçar la nova cançó  
2  -  Quan no reconec la cançó proposada faig RES / però estic actiu 
3  -  Associar-li un cos a la cançó ( literal o dissociat ) 
4  -  Multiatenció durant la cançó cantada, en el cos associat, en l'espai o constel·lació       
espacial que es va creant ENTRE tots. 
5  -  No sofisticació, cossos bàsics però transformables amb el temps, no pecar de     
massa creativitat, la cosa JA ESTÀ PASSANT!! 
6  -  La idea de sumar entre tots en aquesta deriva. Anar cap endavant. No hi ha liders. 
o els que hi ha són efímers 
7  - Perill! Els equips enfrontats 
8  -  La mimesi o contagi també pot ser versió, traducció de vegades 
9  -  Possibilitat de canvi de cançó, fugida a una altra cançó 
10 - El descans / silenci com a possibilitat 
 
 

 
 
 
*adjunt	  resultat	  de	  la	  pràctica	  i	  creació	  express	  amb	  el	  grup	  en	  La	  Poderosa	  i	  A	  ras	  de	  suelo	  
Las	  Palmas	  ,Canarias	  .	  
 
 
 
 

  



Anotacions	  en	  brut	  d'una	  conversa	  amb	  públic	  després	  de	  la	  pràctica	  del	  
DERIVAR	  CANTANT	  a	  La	  Poderosa	  : 
 
 
qué vol dir derivar cantant? 
És associar-se a la cançó de l'altre i començar a ser conscient des d'on ens associem a 
l'altre. 
 
Public 1: diu que des de fora se sent l'enveja de no estar dins. Esperes que la propera 
cançó sigui la que se t’està ocorrent a tu. 
Com public hi ha alguna cosa que es mou, una empatia que deixes que es quedi dins. 
 
Curiositat en els tipus d'associacionisme entre les cançons.: Ritmiques, semantiques, etc. 
 
La resposta del grup sencer a la solitud de Penelope ha estat molt forta. 
 
La competitivitat emergia dins de la pràctica. 
 
Des de dins Agnes diu que va notar en falta l'estar tots a una.  
 
Perquè alguna cosa així succeeixi potser ha d'haver-hi un afecte real on a tothom li vingui 
de gust la mateixa cosa alhora.  
 
Que succeeix si no passa res, si no volem que tots estiguem a una?? 
 
Els liders. Fins quin punt ens interessa l'escolta. La lluita com a procés interessant 
d'observar i experimentar.  
 
El veure trencar les regles és interessant, perquè es trenquen des de la consciència. 
Paranys conscients. 
 
Surt el tema de l'analogia amb el social o la societat. 
 
Flocking ha retroalimentat aquesta experiència com pràctica que construeix entre tots. 
 
El silenci com a acció ha generat un altre to, un to més estructurat, més net. Es generava 
més des del buit.  
 
En introduir la cançó en tots els elements treballats amb anterioritat en el molt experimental 
dóna moltes mes capes que accionen en la bellesa, el literal, l'abstracció, etc. No controles 
tant el que ofereixes, perquè no saps bé que és el que estàs exposant, estàs molt 
vulnerable. 
 
Les imatges apareixen més espontaniament i molt potents.  
 
És una màquina que dissol l'ego. 



 
Ens dóna l'oportunitat de veure com les coses prenen forma, com es generen, com 
emergeixen com brollen, fins a on arriben, neixen, moren... observar alguna cosa orgànica. 
Alguna cosa que ESTÀ PASSANT. 
 
Hi ha moments avorrits els quals són necessaris 
 
Potser la organicitat de l'esdeveniment, el com es desenvolupa des de la frescor, té a veure 
amb el format en si de MOLT EXPERIMENTAL 
 
Com mantenir aquesta organicitat?? El treball és estar en el lloc que habites sense molta 
consciència del què representes. 
Eliminem la reproducció com a possibilitat de construcció??  
 
Associacions culturals de les cançons. 
Diferències generacionals que s'obvien a través de les associacions amb la cançons. 
 
L'afecte de la cançó. El que mou emocionalment la cançó i el que afecta. L'emoció de 
mimetitzar i d'estar amb algú. 
L'aspecte fusional de cantar amb algú. Un lloc molt més visceral, amb un poder d'atracció i 
de moure molt més que altres coses.  
 
Perquè ens dóna tant de plaer el cantar amb algú? 
 
La simplicitat del moviment sortia com a lloc per poder mimetitzar-se. 
No es tocaven, no s’obstaculitzen els contactes entre la gent. Alguna cosa una mica 
asèptica. 
 
El tocar-se jugava a portar-se a un estat. 
L'estat és la borratxera del bar. 
El contacte es genera a través de la versió. Estem en un lloc bàsic. 
 
Perquè existeix la tendència de allò rítmic i la repetició ? 
La repetició està absolutament associada a la transformació. 
 
Estar junts o no estar junts? 
El primer és estar junts i posteriorment és el COM estem junts. 
Per analitzar el COM es necessita temps. 
 
Ens costa molt romandre. Observar el procés.  
Però la intenció no està en romandre en una cançó solament. 
 
Observar que el treball està passant és molt gratificant. 
 
El suport del grup, l'observar el com es recolza perquè alguna cosa no caigui era molt 
gustós de veure : Observar la generositat. 
  



MUY EXPERIMENTAL COM A FORMAT 
ENTRE ALLÒ PEDAGÒGIC I ALLÒ 
PERFORMATIU: 

 
Fins ara m'he centrat a parlar del contingut i els paràmetres en els quals m'he basat o 
he estat practicant amb els meus col·laboradors.  
Ara m'agradaria centrar-me i donar-li un apartat al format en si: 
 
El format d'aquestes pràctiques tenen en si mateix una mecànica reveladora que 
incideix i performa en diferents direccions: 
 
1  -  La pràctica com performance 
Convertir la pràctica del dia en una mostra amb públic que la converteix directament en 
una peça que qüestiona el producte, la mirada del públic i la relació performer-visitant 
 
3  -  La idea de resultat desapareix 
No hi ha una idea de practicar per a un futur objecte d'exhibició, ja que està succeint la 
cosa des del minut 1 del primer dia de treball: JA ESTÀ SENT 
 
4  -  La guia parlada que fa de pont entre els quals practiquen i els que observen com a 
part de la recerca . 
El que al principi era una simple guia de la pràctica com en qualsevol classe on un 
professor va dictant en alt correccions o adreces de la mateixa, ha anat convertint-se 
gairebé en una banda sonora o audioguía amb la qual fer transparents conceptes, línies 
d'acció, estratègies que serveixen d'igual manera al performer i al públic, portant a 
l'espectador a una comprensió, empatia i complicitat amb la improvisació molt precisa i 
propera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MUY EXPERIMENTAL està sent un problema sense resoldre, és una pràctica de l'error, 
és una necessitat de seguir treballant i no per produir un nou objecte escènic que no tindrà 
sortida en un mercat que en realitat no existeix…sinó per sortir dels temps que marca 
precisament el mercat, per plantejar el desafiament d'una pràctica que implica uns altres 
temps i altres espais. No ho pensem com un discurs tancat…en el silenci que obrim i el 
moviment que transiten els cossos, estem prenent la paraula. 
 
 
MUY EXPERIMENTAL és un espai i un temps de l'esdeveniment on seguir evolucionant 
en una cerca i en un comprendre el món i els moviments ètics, polítics i afectius des de 
l'experiència accionadora d'un cos-persona que transita en un espai-context i en un temps-
present. 
Practiquem un cos que es pregunta més que afirmar-se a si mateix, que es col·loca en el 
lloc de la incertesa i forada així els llenguatges ja conformats per endavant, recuperant la 
capacitat de  mirar, escoltar, dir, fer i percebre des de l'experiència comuna. En aquest 
instant en el qual manquem de paraules per expressar el nostre malestar obrim aquest 
espai de l'observació i del comú.  

 
 
 

 



ALGUNS COMENTARIS DE GENT DEL 
PÚBLIC I PARTICIPANTS EN ELS 
LABORATORIS 
  

Parlo com a públic. Com a públic que observa a la resta del públic. Que li interessa la triangulació de 
les mirades, l'ambigüitat del pensament despistat, el desinterès de les observacions al sostre, els 
focus d'atenció de determinats gestos, la tos que manifesta incomoditat. M'agrada observar als 
observadors interessats, aquells que no són conscients de la meva mirada, als quals els puc robar un 
segon d'autenticitat i inquietud, els que gaudeixen desencriptant els fets i degustant les sensacions. 
Parlo des de la frontera de les mirades. Vaig aprenent a veure més enllà del primitiu, furgant en capes 
més profundes de significat. Com a públic, en MOLT EXPERIMENTAL , se'ns sotmet a un 
qüestionament que ens introdueix, ens convida a gaudir des de diferents nivells perceptuals, regalant 
possibilitats d'intervenció per d'aquesta manera intentar ser novament conscients del nostre paper 
com a públic i així trobar un espai més enllà d'una observació passiva. O simplement ser públic i 
veure. I sentir veient 
                                                                                                                     JOSE 
 
Vull dir que una de les coses tan especials que van tenir aquests dies va ser la repetició i l'obertura de 
portes diàriament. Aquesta circumstància va fer que la gent que venia repetidament anava construint 
una lògica i una semàntica al costat de nosaltres. En veure'ns i discutir diàriament sobre el que feiem. 
L'últim dia que obrim portes parlem molt menys, a través de la paraula, i mes a través del cos i la 
pràctica. 
Ells (el públic) van poder utilitzar la semàntica i els referents apresos per veure més, per veure el que 
volien veure i per construir la seva pròpia experiència. 
Unes circumstàncies com aquestes són molt valuoses. Concebre la practica/performance amb mes 
relació a la durada. Diverses parts que conformen un tot. Com un tríptic. En aquest cas un cuadrÍptic  

JAVI  
 

Estar jugant, estar imitant, estar, romandre, el temps queda marcat per la permanència, per l'estar, ja 
no es mesura en sistemes mètrics decimals. es mesura en termes d'incrementar la intensitat de 

l'iniciat, fer-ho desaparèixer, transformar-ho o derivar-ho, deixar-se portar per una inèrcia. vam crear 
els ritmes entre tots. 

el plaer i llibertat d'haver d'imitar tot allò que veus. convertir-te en el que veus. deixar de ser o ser una 
espècie de gargot del que et sembla veure. Senzillesa. l'esforç està posat en l'acte comunicatiu. 

comencem a entendre'ns, a reconèixer-nos, però d'una altra manera, la llibertat de no haver de ser jo. 
estar en l'altre i activar-me a partir d'ell. sense judici. no hi ha val o no val, hi ha seguir amb la imitació 

néixer a partir d'aquí i no ens fa falta molt. important i polític. el desenvolupament d'una comunicació 
no basada en la gran necessitat, ni en el gran rigor perfeccionista, ni en la productivitat. 

Com els nens entra el riure, fa vergonya, surt, tot surt, i com més et concentres més va passant per 
sobre de tu. alguna cosa sobrevola. alguna cosa em sobrevola. els meus isquions segueixen aquí. i 
respiro. no és necessària la creativitat entesa com a acumulació compulsiva de trucs sorprenents., 

crear una comunicació amb l'altre, crear un enteniment amb l'altre, perquè estan funcionant 
essències, ritmes, cadències, carns, riures, plaers, pèrdues, equívocs, suspensions. i un aferrar-se el 
joc sense fi, fins a les últimes conseqüències.recobrar la pell de nena, seriosament fins a les últimes 

conseqüències. és crear llenguatges. parcel·les de realitat amb el seu temps i el seu espai. 
ITXASO 
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LINKS VÍDEOS MUY EXPERIMENTAL( ADJUNTADOS EN DVD) 
 
http://vimeo.com/81020476 
http://vimeo.com/user174843 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  



	  
	  


