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1/
Valoració del projecte
2017 ha estat un any d’actualització i transformació de La Caldera com a centre de creació
a diferents nivells.
Per una banda ha estat el primer any d’Oscar Dasí com a director artístic, amb el que això
implica en quant a noves maneres d’enfocar i conceptualitzar els projectes, però també
d’establir relacions i dialogar amb les persones de l’equip, els artistes associats a La Caldera
i la resta d’agents implicats.
Internament era necessari renovar energies i recuperar la il·lusió després del esgotament
acumulat amb tot el procés que ens ha portat a la nova seu de Les Corts, que ha estat llarg i
difícil en molts sentits. Sobre tot si tenim en compte que aquest mateix agost encara es van
realitzar les obres de remodelació de tota la coberta de l’edifici i que a nivell administratiu han
aparegut problemes importants pels procediments empleats, afortunadament en vies de
solució.
De fet, es va aprofitar aquesta circumstància adversa, juntament amb les indicacions d’una
auditoria de gestió que es va dur a terme a finals de 2016, per canviar la gestoria amb la que
feia anys que treballàvem. Una decisió que ens ha permès actualitzar, revisar en profunditat
i millorar tant la gestió comptable com els procediments i protocols administratius. Ha
estat un esforç molt important per una part de l’equip però arribem al final del 2017 molt més
preparats i amb confiança per afrontar els futurs reptes.
El 2017 ha estat un any de reflexió també per als/les artistes associats a La Caldera.
Actualment són 17, amb perfils, trajectòries i aproximacions al fet creatiu molt diversos i era
important repensar la relació dels socis amb el projecte; la seva funció i implicació, les seves
expectatives i desitjos i aportacions al projecte de La Caldera com a centre de creació, quin lloc
tenen i ocupen els seus propis projectes creatius en la nova línia artística... Aspectes que
necessitaven ser revisats, partint d’un procés de diàleg primer entre ells per després poder
obrir-lo als membres de l’equip que gestiona el dia a dia del centre. Finalment s’ha trobat una
manera de vehicular moltes d’aquestes qüestions a través d’un nou marc participatiu i
relacional que s’iniciarà al 2018 i aportarà continguts al projecte.
En relació a les activitats, s’han mantingut i fins i tot ampliat tots els projectes destinats a
apropar la dansa a la ciutadania, tant els de caràcter comunitari i participatiu (Dansa a les
escoles, la programació i els tallers familiars, Dansalabo, Barris en Dansa, Complicitats en
Dansa, + 45, dansa integrada), com els realitzats en col·laboració amb altres entitats del barri
de les Corts i de la ciutat (Toc d’Inici de la Festa Major de Les Corts, Les Corts Escenari
Literari, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència de Gènere, Nit dels Museus...). Però
tota la resta de línies d’acció s’han transformat substancialment.
La Caldera no vol ser solament un «contenidor», ha de nodrir-se i actuar com un
catalitzador de noves línies de pensament i accions que puguin sorgir de l’intercanvi i la
interacció, que sempre requereixen temps. Temps per l’escolta i el diàleg, per establir un
coneixement mutu entre els creadors i el centre, que propiciï aquestes complicitats i els espais
de confiança necessaris per fer-ho possible.
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S’ha fet un esforç important per donar una nova dimensió a la línia de suport a la
creació, que per nosaltres és el motor principal i ha d’ocupar el centre del projecte. Per una
banda s’ha millorat l’atenció que oferim als creadors acollits en residència, establint un
diàleg molt més proper i implicat des de la direcció artística a l’hora d’acompanyar els
processos. Però també amb qüestions pràctiques; per primera vegada s’han cobert les
despeses de viatges als projectes que venen de fora de Barcelona. Les Càpsules de creació en
cru s’han consolidat com una eina excel·lent per obrir i contrastar els resultats de les recerques
artístiques, facilitant la seva evolució posterior. I hem intentat coordinar al màxim els recursos
disponibles per facilitar la continuïtat de la feina dels creadors; ampliant les hores i períodes
de cessió d’espais en alguns casos, convidant-los a presentar les seves propostes a la nostra
programació o en altres activitats que organitzem des de La Caldera. Així, hem aconseguint
també dotar-los d’una certa economia. Però sens dubte l’aposta més important en aquest
sentit ha estat engegar Brut Nature, un dispositiu amb format d’encontre que ens ha
permès aprofundir en les relacions, els continguts i les implicacions d’una part dels
projectes artístics que han passat aquest any per La Caldera. Estem segurs que tindrà
conseqüències positives en el futur.
En quant a la exhibició, s’ha seguit oferint als professionals del sector la possibilitat de
presentar les seves propostes a la Sala 6 de La Caldera en la modalitat Acull, però la
programació pròpia també s’ha transformat i agafat una nova direcció. Hem iniciat una línia de
programació, Corpografies, que utilitza l’enunciat «cos és text» per dotar-se d’un enfoc clar,
una certa coherència conceptual, que alhora ens permeti apostar per la diversitat i acollir
un ampli ventall de propostes. Un altra de les prioritats ha estat dignificar la feina dels
creadors, oferint unes condicions mínimes a nivell econòmic, a més de cuidar al màxim
les necessitats tècniques i el context de presentació. Inevitablement, amb els recursos
disponibles, això ha suposat reduir el nombre de propostes programades. Però estem
convençuts que la coherència, la qualitat i la cura són condicions indispensables per
aconseguir consolidar una programació i generar un públic, objectiu que no podem perdre de
vista però que entenem com una tasca a mig i llarg termini.
Per un altra part, a principi d’any es va decidir revisar les accions vinculades a línia de
formació, que havia començat a difuminar-se i necessita ser pensada en profunditat en quant
al sentit i les implicacions avui d’una formació dirigida als professionals. S’han mantingut els
entrenaments regulars, coordinats per l’APDC, dos dies per setmana, i al juliol es va tornar a
organitzar el Stage d’Estiu de La Caldera.
Un altre aspecte que s’ha activat de manera excepcional aquest any ha estat tot el relacionat
amb la comunicació, que comença a agafar tota un altra dimensió, tant a nivell gràfic i
d’imatge com en relació a les estratègies i els canals de difusió. D’entrada es va fer una
feina important per introduir millores a la eina d’edició de les newsletter, fonamentals avui en
dia, per fer-les més llegibles i atractives. Les campanyes de comunicació específiques de cada
activitat han agafat una qualitat que les diferencia alhora que els dota d’una certa continuïtat
que les fa recognoscibles. A més, les xarxes socials s’estan alimentant amb cura i amb
continguts adequats. També hem començat a publicar un blog a Teatron per recollir i difondre
certs materials associats a les activitats en un àmbit més especialitzat.
Finalment, s’ha continuat la col·laboració amb diferents projectes i estructures i iniciat
projectes en xarxa amb centres com ara La Poderosa o L’Animal a l’Esquena. Per altra
banda hem viatjat a Portugal i Grècia per conèixer personalment iniciatives i artistes amb els
que ja hem començat a dissenyar intercanvis de cara al 2018, per tal d’establir xarxes que
ens ajudin a enriquir-nos i a ampliar les possibilitats dels creadors.
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2/
Objetius assolits
La Caldera Territori
Objectius: seguir donant a conèixer el projecte Caldera en el territori del barri de Les Corts i a
la resta de la ciutat/ aconseguir que sigui un projecte obert a la ciutadania / potenciar el
desenvolupament de nous públics
Accions: establir diàleg i col·laboracions amb diverses entitats del teixit / plantejar accions
concretes dirigides a diferents perfils d’usuaris / generar marcs de proximitat per apropar les
propostes contemporànies, l’artista i la seva obra a la ciutadania.
Accions realitzades
Programa Dansa a les escoles
Programació de dansa
Programació familiar
Barris en Dansa i Complicitats
Tallers familiars i Dansalabo
Activitats per a la Festa Major de Les Corts, Les Corts Escenari Literari, Dia internacional contra
la violència de gènere
Col•laboracions amb Swing Les Corts, Diables Les Corts, Centre Higiene Mental,
Participació a Taula de Cultura del districte, Espai d’Inclusió 20+20+20

La Caldera Referent
Objectius: donar visibilitat a La Caldera com a centre de creació / convertir-se en un punt de
referència per la qualitat de l’acollida i el diàleg amb els projectes dels creadors / ser punt de
trobada dels professionals de la dansa i les arts escèniques a nivell local, nacional e
internacional / convertir-se en un espai estable per a la presentació de la creació actual.
Accions: organitzar contextos de proximitat, adequats per a la presentació dels processos de
treball i les pràctiques dels creadors / oferir acompanyaments artístics especialitzats / propiciar
la circulació i l’intercanvi d’experiències i pensament al voltant de la creació contemporània.
Accions realitzades
Residències per a creadors
Brut nature
Formació continuada per a professionals
Stage internacional d’estiu
Participació en projectes de ciutat com La nit dels museus, Festival Grec de Barcelona
Programació Corpografies
Càpsules de creació en cru
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La Caldera en xarxa
Objectius: Articular els projectes de La Caldera a través del treball en xarxa amb altres agents
locals, nacional i internacionals.
Accions: dissenyar estratègies de connexió amb altres centres, plataformes i xarxes, per a
promoure intercanvis i col·laboracions específiques que permetin optimitzar els recursos i
facilitar la circulació dels creadors i les seves propostes / seguir generant complicitats, accions i
sinèrgies amb el teixit cultural més proper, des de centres de creació i espais d’exhibició a les
diferents associacions sectorials.
Accions realitzades
Acollir reunions i trobades sectorials: APdC, Associació de companyies de dansa de Catalunya,
roda de premsa del Festival Grec i del Festival És dansa, Programació de la FiD
Col•laboracions amb Fenòmens d’Erre que Erre, In Situ, La Poderosa, GRUA, Certamen
Coreográfico de Madrid, Conservatori Superior de Dansa, Explica Dansa, BIDE
Establiment de contactes amb centres, estructures i artistes de Portugal i Grècia

La Caldera professionals
Objectius: oferir serveis als creadors de la dansa i les arts escèniques per a potenciar el
desenvolupament del sector / convertir-se en un espai estable per a la presentació de la
creació actual.
Accions: plantejar una línia de formació continuada per a professionals / recolzar la visibilitat
dels creadors residents a través de presentacions i contextos de proximitat en el centre /
mantenir una línia de programació continuada i coherent per a oferir noves oportunitats de
presentació i visibilitat als creadors.
Accions realitzades
Classes tècniques de l’APdC
Stage d’estiu
Formació Acull
Col•laboracions d’assessorament amb La Bonita i El Climamola
Càpsules de creació en cru
Corpografies
Programació La Caldera Acull

La Caldera funcionament intern
Objectius: vetllar pel bon funcionament de l’equip gestor del centre / optimització dels recursos
per a garantir la sostenibilitat del projecte.
Accions: reforçar els àmbits d’administració i comunicació / aplicar les recomanacions de les
consultories energètica i la consultoria de gestió realitzades al 2016 / millorar els procediments
administratius / agilitzar la presa de decisions i garantitzar la transparència.
Accions realitzades
Canvi de gestoria i incorporació d’un suport de comptabilitat
Estudi de nous indicadors d’avaluació per incorporar al contracte programa que signarem amb
l’ICUB al 2018 i per un millor seguiment del projecte
Seguiment de la consultoria energètica i implementació de les noves directrius
Primera fase de consultoria de base de dades i email markèting
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3/
Activitats 2017
LÍNIA DE RECERCA I CREACIÓ
> Residències
L'objectiu de La Caldera és donar suport a la creació de trajectòries artístiques i és per això que
un dels seus programes troncals del centre són les residències, espais d'experimentació i
investigació, creació i producció on l'artista se senti acollit i acompanyat per desenvolupar la
seva feina.

Residències: Condicions
Els socis de La Caldera poden utilizar fins a un màxim del 50% de l’espai. L’altre 50% acull
projectes externs, ja sigui mitjançant convocatòries públiques (amb una comissió de selecció
formada per a professionals de prestigi del sector de la dansa, d’altres àmbits de creació i la
gestió cultural), a través de col·laboracions en xarxa amb altres estructures de suport a la
creació, o seguint criteris d’interés artístic.

Total de residències realitzades a La Caldera al 2017
a) Residències de creació: 48
12 residències de creació per convocatòria pública
9 residències de creació d’artistes residents estables
6 residències de creació en xarxa, en col•laboració amb altres entitats / esdeveniments
5 residències de creació d’apadrinament / Altres residències
4 residències ampliació convocatòria 2016
12 residències de creació en lloguer
b) Residències tècniques: 9
2 residències tècniques per convocatòria pública
2 residències tècniques d’artistes residents estables
3 residències tècniques en en xarxa, en col•laboració amb altres entitats / esdeveniments
2 residències tècniques de lloguer
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Convocatòria pública residències 2017
Cada any s’obre una convocatòria pública per a seleccionar i acollir projectes artístics. Per al
2017 es va oferir la possibilitat d’optar a dos modalitats diferents: residències de creació i
residències tècniques.
Una comissió formada per Oscar Dasí, Sofía Asencio, Mónica Extremiana, Mario G.Sáez, Lucía
Buedo i Silvie Lorente va seleccionar als artistes que van gaudir d’una residència a La Caldera
al 2017.
Es van presentar un total de 84 projectes, dels que 12 van ser seleccionats per a residències
de creació i 2 per a residències tècniques.
De les 14 residències seleccionades per convocatòria pública, 4 són artistes residents a
Catalunya, 8 són artistes procedents del territori espanyol i 2 internacionals.
El treball d’alguns d’aquests creadors en residència s’ha visibilitzat a través de les Càpsules de
Creació en Cru, un nou marc de presentació pensat per a compartir els procesos i les
pràctiques amb el públic.

Residències de creació_ Destinades a acollir projectes en la seva totalitat o en una
fase concreta del procés de creació; ja sigui en el moment de conceptualització,
documentació i investigació, el període de concreció, posada en pràctica i elaboració de
les matèries, o l'etapa de construcció i encaix final dels components. L'objectiu és oferir
temps i espai per aprofundir en els processos i les matèries de treball, un context que
permeti la maduració i evolució de les propostes presentades.
Els artistes seleccionats compten amb:
Espai d’assaig gratuït. La temporalitat (intensitat, durada, calendari...) s’estudien i
pacten per a intentar ajustar-se a les necessitats i als ritmes de cada projecte, sempre
tenint en compte i en coordinació amb les altres activitats que es desenvolupen a La
Caldera.
Possibilitat d’acompanyament artístic per part de la direcció artística, algun dels
socis o creadors vinculats puntualment amb La Caldera.
Possibilitat de generar, amb la col·laboració de l’equip del centre i quan es consideri
oportú, contextos adequats per a compartir els processos de creació i obrir-los a
mirades externes amb diferents nivells d’exposició; des de grups reduïts de
professionals a públic general.
Projectes seleccionats Residències de creació’17:
> Laura Alcalà (Catalunya) Cosas que pasan
Treballa en diversos períodes repartits durant tot l’any: febrer, març, maig i desembre.
Cosas que pasan és una investigació escènica que l'acompanya alhora que fa de
paraigües de diferents propostes o pop-ups amb l'objectiu de recollir informació, provar
idees i visitar els interessos que la conformen.
Per ara existeixen tres línies de treball, totes en procés:
- Un chou crudo és una pràctica escènica partint de la immediatesa, la composició
instantània, l'etiquetatge de cossos, la tramesa d'informació i com això esdevé arxiu.
- Un ciruelo ca(r)gadito de manzanas és una peça que combina dispositius que
transmeten un contingut que juga entre la realitat i la ficció. És un estudi de com es
relacionen els diferents dispositius amb el contingut i a on col·loquen el rol de l'intèrpret.
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- Bailabilidad y la posibilidad de ser és el seu retrobament personal amb el moviment
en escena. Reflexiona sobre el concepte de ballabilitat en si mateix. Recull referents i
aproximacions alienes al moviment escènic. A partir de l'etiquetatge de cossos i
practicar la tramessa de cossos i d'informació, estudia com el propi arxiu esdevé
contingut i dispositiu.
A La Caldera ha comptat amb acompanyament artístic, cosa que per a és molt
important. En la seva residència s’ha centrat en Bailabilidad que necessitava d’un
estudi de referents, disseny d'entrevistes, fer entrevistes i trobades amb altres cossos.

> Helena Martos i Julia Martos (Andalusia) Cartografías derivadas
Treballen del 18 de febrer a l’1 de març. Estrenen Cartografías derivadas al Mes de
danza. Festival internacional de danza contemporanea de Sevilla.
Cartografías Derivadas és una col·laboració entre una ballarina i una videoartista. Han
investigat les maneres d'articulació a través de les quals el cos i la càmera componen
un diàleg en escena, qüestionant els seus respectius rols així com les possibilitats i
impossibilitats de convivència de tots dos llenguatges en un mateix espai. Durant la
residència a la Caldera han treballat l'última fase de desenvolupament de la peça,
aprofundint en els continguts treballats durant el procés de creació i concretant el seu
assemblatge dins d'una estructura. Han obert al mateix temps a altres mirades externes
el procés d'anàlisi de la mateixa.
> Vértebro, col·lectiu (Andalusia) Díptico de la Identidad
Treballen a La Caldera del 26 de juny al 9 de juliol. Estrenen Dios tiene vagina. Díptico
por la Identidad · Parte I al Festival TNT de Terrassa.
Suposa una particular investigació duta a terme des de 2013 al voltant de qüestions de
gènere i identitat, amb el desig de proposar un context de pensament i acció que
ofereixi, a través de pràctiques artístiques i polítiques dissidents, conceptes permeables
sobre la identitat. La idea que la nostra identitat no és una cosa inherent i que existeix
perquè sí, sinó que s'imagina, s'inventa i representa, pretén travessar dos dispositius
escènics confrontats en un díptic; Dios tiene vagina, Cercano al concierto, Al ritual y al
folclore i Comerme las flores que s'inclina cap a la conferència, la política o l'activisme.
> Joaquín Collado (Catalunya) Nereo ahogándose
Treballa del 12 al 29 de setembre. Estrena la peça a la Bienal de Jóvenes creadores de
Albania.
Durant la residència, ha centrat la investigació sobre el moviment pur, per trobar noves
fronteres sobre la base de la línia del treball i llenguatge que ve desenvolupant, tant en
aquesta proposta coreogràfica com en anteriors. Trobar, aprofundint, en el moviment
que li és propi.
> Isaak Erdoiza i Nazario Díaz (País Basc/ Andalusia) Aporia
Treballen del 4 al 18 de desembre.
Aporia fa referència als raonaments en els quals sorgeixen contradiccions o paradoxes
irresolubles. Les apories es presenten com dificultats lògiques gairebé sempre d'índole
especulativa. En relació a això, i al fet de treballar sobre qüestions íntimes per col·locarles en situació de representació, dins de l'àmbit del que performatiu, ens vam realitzar
una sèrie de preguntes que ens activen, entre les quals la principal podria ser com
coreografiar una relació que neix.
El terme polítiques de la intimitat ens serveix com un gran calaix que engloba un seguit
de vivències col·locades en el pla de l'íntim i que, en un moment donat, extraiem,
descontextualitzem i vam començar a considerar material de treball amb la intenció de
reelaborar posteriorment sota una mirada coreogràfica. Així, aquestes experiències,
circumstàncies i tensions de vida nascudes en terreny privat, provinents d'experiències
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quotidianes "sense importància" i allunyades de tota potència poètica o impacte polític,
volen transcendir el pla individual per esclatar dins d'un univers col·lectiu.
El propòsit de la seva trobada a La Caldera ha estat, d'una banda, trobar els fonaments
conceptuals, estètics i ideològics que conformen el projecte global i, de l'altra, articular i
assentar les bases d'un procés de treball en el qual col·lisionen elements culturals i
identitaris que provenen, en primera instància, de la procedència geogràfica dels seus
creadors.
> Srta. Blanco (Madrid) Nosoyrusa# (una peli de tu vida)
Treballen del 20 al 27 de febrer, el 10 i 11 de març, el 24, 25 i 26 d’abril i del 5 al 16 de
juny. Estrenen la peça al Festival TNT de Terrassa.
La peça parla de suor, gimnastes russes, punk i fracàs. nosoyrusa# (una peli de la teva
vida) és una road movie fictícia. Un homenatge als éssers fràgils i valents.
Durant el període de residència en La Caldera han estat treballant en l'estructura de la
peça, en el material en brut i en la creació conjunta entre La Señorita Blanco i els
performers.
> Georgia Vardarou (Grècia/ Bèlgica) Where Dance Is Happening
Treballa en dos periodes, del 30 de maig al 16 de juny i del 24 de setembre al 26
d’octubre.
El punt de partida del seu projecte són algunes de les preguntes que es qüestionava
Georgia durant les gires de la seva última peça.
El cos es narren més enllà d'un context? És context el que revela o disminueix el
significat del que veiem a l'escenari? Els significats es tornen maleables al costat d'un
cos en moviment? Què passa a l'espai entre el meu i la percepció del públic? On està
passant la dansa?
Aquest espai entre les nostres percepcions és potser on està passant la dansa. Ser
Conscients d'aquest espai és conscient que estem intentant comunicar.
El potencial d'aquest tipus de comunicació és, en part, per què ballo.

> Diana Gadish (Catalunya) 26 cm de altura
Treballa del 6 al 24 de febrer
Es un projecte de recerca on parteix de l'exploració de la idea de buit i la relació del cos
amb el terra (no només a nivell físic, sinó també simbòlic). La intenció és vincular
aquesta exploració corporal al tema del genocidi. És un projecte de recerca que s'anirà
conformant en el propi procés, de moment no està encaminat cap a cap resultat concret
ni a cap model de representació. S'hi han anat vinculant altres artistes que aporten les
seves mirades. De moment ha comptat amb la col·laboració de Michael Gadish, Toni
Cots i Amaranta Velarde.
Durant la residència a La Caldera, ha treballat amb la ballarina i coreògrafa Amaranta
Velarde, a on s’han enfocat estrictament en l'exploració corporal. Els dos punts
d'exploració han estat la horitzontalitat del cos respecte el terra i com transferir la idea
de buit en el cos. La tercera setmana de residència, va convidar a diferents persones
per explorar la forma de transmetre a diferents cossos el treball realitzat les 2 primeres
setmanes.
> Janet Parra (Madrid) Quien no es no ha
Treballa del 19 al 30 de juny.
'Rozar con algo' és la continuació de l'estudi que realitza des del meu primer treball
'Quien no es, no ha'.
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Investiga els estats perceptius dins del cos i els seus mecanismes per a traslladar la
nostra activitat mental cap al visible. Es pregunta com articular la interioritat del
pensament cap a el tangible. Busca el moment abans de moure un ull, una mà, la
respiració, un pensament, aquest imperceptible espai entre, que oblida, que deixa.
> Sandra Gómez (Comunitat Valenciana) Exhausting Hug
Treballa del 6 al 18 de març juntament amb Santiago Ribelles.
La proposta proposa un joc amb els límits que el concepte d'abraçada té i per extensió,
de tot el que de sensitiu té el fet de tocar. Esgotar la idea de l'abraçada i del tocar,
explorar els seus límits de sentit, com potències de possibilitat de nous significats.
Durant el període de residència a La Caldera van depurar els jocs que es poden
generar de la dinàmica de l'abraçada en relació al temps i a l'espai, així comvan
plantejar altres jocs tàctils amb objectes i materials com paret, terra i la pròpia roba.
> Tamara Serafín Ascanio (Canarias) La Voz transparente
Treballa del 25 de gener al 8 de febrer juntament amb l’artista multidisciplinar sud-coreà
Dea Woon Kang.
Aquest projecte d'investigació escènica neix gràcies al vídeo In my language de
l'activista autista Amanda Baggs. Durant el procés de creació s’han anat endinsant en
aquest llenguatge de per a amb el tot del qual ens parla Amanda, més propi del món de
la intuïció i dels sentits. La Voz Transparente proposa una experiència en la qual les
textures sonores, el silenci, els llums, les ombres, i els cossos van prenent una
presència inquietant.
Durant la residència a La Caldera han aprofundit en la proposta espacial i en la
il·luminació.També han rescatat amb cura el treball sonor i corporal.
> Coral Ortega (Madrid/Bèlgica) Todas las silver
Treballa del 3 d’abril al 12 de maig juntament amb l'artista indie folk Scarlett O'Hanna
(Anna Muchin) i amb l’assistent Teresa Acevedo.
El seu projecte escènic per a una intèrpret és una recerca de la seva identitat a través
dels reflexos que altres han deixat inscrits en el seu cos. Com un cuc en la seva
crisàlide, transitara pels personatges inspirats en artistes a què admira, en un univers
construït amb trossos de vidre que projecten la llum de les diferents dones que
l'habiten.
En el període de residència a La Caldera està aprofundint en la creació dels
personatges basats en entrevistes fetes a aquestes artistes i en la construcció de la
instal·lació que és el cau de la crisàlide.

Residències tècniques_ La Caldera disposa d’una sala idònia per a acollir residències
tècniques de propostes de petit i mitjà format en la seva última fase d’elaboració:
càmera negra, equipament tècnic d’il·luminació i so per a poder treballar la posada en
escena, i grades amb capacitat màxima per a 100 persones que permeten fer mostres
obertes al públic.
Els artistes seleccionats han comptat amb:
Cessió de la sala, per un període mínim de 3 i màxim de 5 dies, de manera continuada
per a facilitar la implementació de la proposta.
El calendari i periode es concreta amb els creadors segons les necessitats de cada
projecte i en relació a la disponibilitat del centre.
Equipament tècnic: il·luminació, so, projector vídeo.
Serveis i assistència tècnica gratuïts pel muntatge i desmuntatge.
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En cas de que el projecte resident no compti amb tècnics propis o no siguin suficients
per als objectius de la residència, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar el recolzament
tècnic i es pactaran prèviament les condicions.

Projectes seleccionats Residències tècniques’17:
> Alejandra Pombo (Galícia), Adelante la selva
Treballa del 16 al 24 de gener.
Adelante la selva és una peça que quan ha de definir-la ho fa dient que és una
experiència cinemàtica i quan ha d'escriure alguna cosa sobre ella diu: Descobrir la
foscor sense posar-la al descobert i doblegar on l’interior arriba a ser exterior. Aparició
o desaparició? El que uneix les coses entre si és la insignificança de la seva oposició i
com tots els oposats enfrontats, no hi ha res a reconciliar. És simplement una qüestió
d'il·luminació. Quan la llum es mou, una superfície és revelada. Quan un forat es mou,
una superfície és inventada. Així que no et preguntis què és el que hauries de veure,
sinó on està el teu lloc.
> Angela Peris i Koldo Arostegui (Catalunya), Un cuerpo sinvergüenza
Treballen del 29 de març a l’1 d’abril.
Un cuerpo sinvergüenza és una peça sobre l'adolescència. Dirigida tant a públic
adolescent com adult.
La residència tècnica a La Caldera els ha servit per aportar a la peça elements tècnics
que ajuden a potenciar l'imaginari que en ella es despleguen. Han explorat com poden
presentar la naturalesa dels personatges d'una manera visual, desplegant el món
interior d'aquests d'una manera més plàstica.

Artistes residents estables
Socis residents que formen part del teixit estable dels creadors de La Caldera, i que compten
amb espais per a creació i producció a preus reduïts a canvi de quotes, però que no poden
presentar-se a les convocatòries públiques de residències.
a) Residències de creació:
> Montse Colomé, assajos de Les Goyesques, de La visita de la vella dama i de
Santos sense Santos
> Inés Boza, assajos de Edén Club
> Toni Mira, creació de Mapping per la festa Major de Les Corts
> Claudia Moreso – Mons Dansa, assajos dels especacles Móns (quan tanco els ulls),
Wabi-Sabi i Minimón. Han iniciat la creaciíó d’un nou espectacle que es diu Aigua.
També han participat en els tallers de dansa creativa del programa Dansa a les
escoles.
> Carles Mallol, laboratori del projecte Catalunya/Polònia “La Memòria Afectiva” codirigit per Carles Mallol i Janusz Subicz
> Jordi Cortés, assajos de Fuck -in-progress i Truly Yours amb el coreògraf
suísThomas Metller
> Guy Nader i Maria Campos, assajos de Time Takes The Time Time Takes i assajos
de la nova creació Set of Sets
> Roser López Espinosa, assajos de Lowland, de Novembre, de Hand to Hand i
residència de recerca i creació pel projecte Fine Lines
> Sílvia Lorente – Farrés Brothers, assajos de La visita de la vella dama
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b) Residències tècniques:
> Alvaro de la Peña: Barris en Dansa i Complicitats en moviment
> Inés Boza – Senza Tempo: Edén Club

Residències en xarxa, en col·laboració amb altres entitats / esdeveniments
Residències de col·laboració amb altres espais de creació i/o projectes nacionals i
internacionals:
> Projecte Re-Mou-Te en col·laboració amb APDC: Miquel Barcelona
Del 18 de setembre al 27 d’octubre
> Certamen Coreográfico de Madrid: Carmen Larranz
Del 20 al 26 d’abril
> Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de Madrid (ARTEA): Julián Pacomio
Del 9 al 22 d’octubre
> Residència Premi Institut del Teatre: Ariadna Monfort
Del 22 al 31 de maig
> Residència estudiants Conservatori Superior de Dansa (Institut del Teatre): Marta
Reguero
Del 20 de novembre al 5 de desembre
> L’animal a l’esquena i La Poderosa: Natàlia Espinet
Del 27 d’octubre al 5 de novembre

Residències apadrinament / Altres residències
Existeixen altres motius que poden donar lloc a cessions d’espai i residències artístiques, en la
majoria dels casos sorgeixen del diàleg i la proximitat i solen establir condicions específiques
adecuades a cada projecte; establint un lloguer o a través d’un intercanvi; per la qualitat i
interés artístic del projecte o la maduresa i reconeixement de la trajectòria del creador que ho
proposa; per connectar de manera especial amb les línies d’acció prioritàries del centre en
aquest moment; apadrinaments puntuals per part d’un soci, especialment en casos de joves
creadors.

a) Residències de creació:
> Quim Bigas, APPRAISERS
Del 3 al 18 d’abril
> Pol Jiménez, Katakana
De l’1 al 28 de maig
> Toni Jodar i Beatriu Daniel, Explica Dansa
De l’11 al 31 de gener
> Constanza Brznic, What is the Word
Del 14 al 17 de març
> Magí Serra, La mesura del detall
Del 8 al 23 de gener i del 10 al 13 d’abril
> Teresa Lorenzo, Cuerpar
Del 5 al 9 de juny

13

b) Residències tècniques:
> Pol Jiménez Katakana
28 de maig
> Quim Girón, Fang
Del 18 al 23 de setembre
> Col·lectiu LaCerda / Edward Tamayo, TanGo
23 i 23 de febrer

Ampliació residència Convocatòria 2016
Artistes seleccionats a partir de convocatòria pública al 2016 però que han continuat treballant
en residència a La Caldera al 2017.
> La Intrusa Danza
8 de febrer, 7 i 30 de maig i 26 de juny
> Laura Aris
Del 23 al 27 de gener i el 10 i 11 d’abril
> La Buena Companyia
6, 7 i 9 de febrer
> Marta Gàlvez
18 i 19 de febrer

Residències de lloguer
a) Residències de creació:
> Inés Massoni
Del 8 al 17 de febrer
> Alberto Velasco
Del 13 al 15 de març
> Lali Ayguadé
Del 20 al 23 de març, del 5 al 7 d’abril, del 17 al 19 de maig i del 7 al 17 de novembre
> Roseland
Diverses dates durant tot l’any
> Rocío Molina
14 de febrer i del 20 al 23 de novembre
> Eulàlia Berguedà
27 de febrer, 16 de maig
> Vero Cendoya
19 d’abril
> Tuixén Benet
18 i 19 de maig
> La Veronal
22 de maig
> Eileen Standley
23 i 24 de juny
> Pàrking Shakespeare
16 de maig, 6 i 30 de desembre
> Ivelice Brown
4 i 5 de novembre
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b) Residències tècniques:
> La Intrusa
Del 10 al 13 de gener
>Roseland
Del 23 al 25 d’abril
> Farrés Brothers
Del 2 al 5 d’octubre
El 5 d’octubre ofereixen un assaig obert pels amics de la caldera.

Last minute
Aquest any hem activat l’opció d’aprofitar els forats que tenim de lliures exclusivament per
assajos al preu de 1€/h.
El Last Minute està obert, ara per ara, a socis, residents que han passat convocatòria pública
des del 2015 i gent vinculada al col·lectiu misiondivina.
Activat des del mes d’abril, 13 artistes han pogut aprofitar 123,5 hores d’assaig en el règim de
last minute.

Assessorament per a professionals
A La Caldera s’ofereixen serveis d’assessorament a nivell de gestió, producció, fiscal i laboral,
gràcies a les relacions de col·laboració establertes amb entitats especialitzades.
Acords amb:
> La Bonita
> Elclimamola: Tamaria Ascanio i Coral Ortega
> Raül Perales: Inés Boza, Álvaro de la Peña, Los Moñekos, Sebastián Garcia Ferro

Espais laboratori, d’intercanvi entre creadors
> Brut Nature
experimentació escènica sense additius
Com ja s’ha explicat, un dels objectius de La Caldera és oferir als artistes que acollim en
residència un acompanyament especialitzat a diferents nivells. Però sovint els seus períodes
d’estada amb nosaltres són breus i força concentrats, i atès que el ritme habitual de treball del
nostre equip és també molt intens, no resulta fàcil trobar el temps i els espais per generar una
comunicació regular i fluïda, necessària per poder aprofundir en els aspectes més interns i
essencials que recorren i nodreixen els seus processos d’investigació.
A més, els períodes de residència dels diferents projectes normalment no coincideixen
temporalment i resulta pràcticament impossible que es trobin entre ells durant la seva estada a
La Caldera per propiciar l’intercanvi i interacció, oferint la possibilitat de diàleg i les
intoxicacions mútues que, com s’ha demostrat tantes vegades, poden ser tan enriquidores i
fructíferes per a tots.
Aquestes són les raons principals que ens van portar a organitzar la primera edició de Brut
Nature, un projecte pilot dissenyat especialment per posar en relació una part dels creadors
acollits en residència en els darrers mesos. Per a seleccionar als participants es va tenir en
compte tant l’interès intrínsec de cada una de les propostes i la seva capacitat potencial de
dialogar o connectar entre altres, com la necessitat dels propis creadors en participar en aquest
tipus d’experiència. No tots estan preparats o en el moment adequat per assumir el nivell
d’exposició que comporta obrir i compartir les seves pràctiques individuals. Però també s’ha de
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donar una curiositat i un interès real vers els processos dels altres participants, fins i tot un
desig d’implicar-se i ser permeable a les seves línies de treball i pensament.
Des de la direcció artística, al llarg de tot l’any, i mitjançant converses amb tots els/les
residents, es van anar localitzant aquelles persones que podien estar realment interessades en
una aventura d’aquestes característiques. Finalment els/les creador(e)s i projectes convidats
van ser:
- Diana Gadish, amb 26 cm d’altura.
- Janet Parra, amb Rozar con algo.
- Julián Pacomio, amb Asleep Images.
- Alejandra Pombo, amb Adelante la selva.
- Georgia Vardarou, amb Where Dance is Happening.
- Vértebro, col·lectiu format per Nazario Díaz, Ángela López, Juan Diego Calzada, amb Díptico
por la identidad.
Tots ells projectes residents seleccionats per convocatòria pública al 2017, a excepció de Julián
Pacomio que va ser acollit en el marc d’una col·laboració amb el Máster en pràctica escénica y
cultura visual que organitzat ARTEA a Madrid amb la Universitat de Castilla - La Mancha i la
col·laboració del Centre d’Art Reina Sofía i La Casa Encendida.
A tots ells se’ls oferia la possibilitat de seguir elaborant els seus projectes individuals però
també, i sobretot, d’endinsar-se i deixar-se intoxicar pels universos creatius dels altres
participants. L’objectiu principal era generar un espai on fos possible compartir les matèries de
treball, els interessos, intuïcions i preguntes que estan en joc a les seves recerques artístiques.
Un espai per propiciar el diàleg i poder identificar les afinitats i les friccions, per aprendre de les
diferents aproximacions i estratègies a l’hora d’abordar un procés de creació.
Per tal d’acompanyar i facilitar la trobada es va convidar a la també ballarina, coreògrafa i
comissària Ana Buitrago, per la seva experiència acumulada en aquest tipus de projecte i la
demostrada capacitat per estimular la reflexió i el debat al voltant del coneixement que es
genera dintre de les pràctiques artístiques que parteixen del cos.
Un altre dels objectiu clars del projecte era intentar difuminar la separació que sovint es crea
entre els projectes artístics que s’acullen a La Caldera i l’equip de persones que gestiona el dia
a dia i fa possible el funcionament del centre. Considerem que no poden ser dues realitats
separades, és fonamental que aquests dos àmbits estiguin en contacte directe, dialoguin i es
retroalimentin constantment perquè la relació entre ells tingui sentit i sigui saludable. A Brut
Nature totes les persones de l’equip de La Caldera van tenir l’oportunitat d’interaccionar i
participar activament, més enllà de les seves funcions habituals de producció, coordinació o
comunicació.
Així, de l’11 al 21 d’octubre Brut Nature va ocupar literalment La Caldera. Tant els espais físics
com l’equip humà i tècnic es van posar al servei del projecte per fer possible un entorn flexible,
capaç d’adaptar-se a les propostes que emergien del fet de compartir les pràctiques individuals,
que aviat es van transformar en pràctiques col·lectives continuades, converses i lectures
compartides, visionats de materials audiovisuals i moltes altres activitats que es van generar de
manera espontània al llarg d’aquests intensos 11 dies d’octubre.
Fins i tot els dinars es va integrar com una pràctica col·lectiva més, gràcies a l’inestimable
col·laboració i implicació de nyamnyam. Quan els vam contactar l’Iñaki Àlvarez i l’Ariadna
Rodríguez van acceptar immediatament el repte de formar part de Brut Nature. A més de
facilitar-nos els menús diaris per a tots els integrants del projecte, mitjançant el seu servei de
càtering «nyam al buit», van venir quatre dies a cuinar a La Caldera, elaborant en cada ocasió
un àpat especial, concebut en diàleg amb un dels artistes participants i connectant la idea de la
nutrició amb la seva recerca individual. De fet els dinars es van convertir en una pràctica
compartida més, en vàries ocasions d’elaboració col·lectiva, amb resultats tan interessants com
deliciosos.
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Sens dubte un dels reptes era buscar i definir un dispositiu adequat per obrir i compartir amb el
públic tot el que va anar succeint durant la trobada. Erem conscients que no era possible
avançar-se ni preveure un format de presentació a priori. Les decisions només es podien
prendre un cop estiguéssim tots junts i a partir d’allò que es generés a la trobada. Un fet que ja
d’entrada plantejava una situació delicada en quant a la temporalitat de la comunicació: com
informar d’una activitat quan encara no es sap en què consistirà ni com s’articularà?
Vam haver de plantejar-nos noves estratègies per intentar atreure la curiositat dels possibles
interessats mitjançant les xarxes socials i la seva immediatesa. Es va crear una imatge
pensada especialment amb aquesta finalitat i que va donar molt de joc a nivell gràfic i visual. A
més, va ser l’ocasió perfecta per re-activar un blog de La Caldera a la comunitat de Teatron, un
mitjà digital idoni per fer circular continguts més especialitzats que faciliten la contextualització
d’aquest tipus de projecte, i que ha seguit publicant materials relacionats amb les nostres
activitats des de llavors.
Finalment es va decidir convocar al públic a tres sessions diferents:
- Dimecres 18 d’octubre es va presentar una acció participativa a càrrec del col·lectiu Vértebro,
vinculada al projecte Díptico por la identidad.
- El dijous 19 d’octubre primer es va fer una mostrar el treball de moviment que havíem estat
desenvolupant amb Georgia Vardarou a partir de les seves eines i metodologia. Després,
Alejandra Pombo va projectar les tres pel·lícules que constitueixen el seu projecte Adelante la
selva.
- Divendres 20 d’octubre es van obrir i seguir desenvolupar dues pràctiques col·lectives que
havíem estat treballant a partir de propostes de Janet Parra i Diana Gadish, vinculades als seus
projectes actuals de recerca.
En tots els casos es va fer el possible per contextualitzar tant el marc del projecte Brut Nature,
com les propostes que es compartien i els dispositius que s’havien escollit per fer-ho. Igualment
es van propiciar moments de diàleg posteriors amb el públic assistent per tal de reflexionar
plegats i possibilitar un retorn en quant a les matèries de treball i les qüestions que seguien
obertes per als creadors.
El dissabte 21 d’octubre, últim dia de la trobada, es va reservar per fer una avaluació interna
del trajecte que havíem realitzat junts. Vam considerar important prendre’ns el temps per
reflexionar al voltant del propi marc, parlar de les condicions necessàries, de les expectatives
inicials i la realitat de l’experiència viscuda, de les dinàmiques que havien funcionat, les que no,
per localitzar possibles punts febles millorar o revisar de cara a properes edicions.
El balanç, tant individual com de conjunt, va ser altament positiu. Es va aconseguir aprofundir
de manera qualitativa en els processos de treball i generar, en un període de temps
relativament breu, un espai de confiança i coneixement mutu realment excepcional. Per a tots
els implicats el fet de compartir les seves pràctiques i entrar en diàleg amb altres maneres
d’aproximar-se a la creació va resultar altament estimulant i nutritiu.
La valoració per part de l’equip Caldera també va ser molt positiva, tot i el cansament que
comporta una activitat d’alta intensitat com el Brut Nature, es va fer evident la seva eficàcia per
activar noves estratègies, el potencial renovador de les relacions i les dinàmiques de treball.
Documentació
Des del principi vam ser conscients de l’excepcionalitat del projecte i de la necessitat de poder
transmetre i compartir les experiències i les reflexions que es poguessin produir al Brut Nature.
Per aquesta raó es va decidir utilitzar-lo com un camp de proves per assajar estratègies, per
entendre quines eines i metodologies poden ser més útils per recollir i documentar de manera
pro- activa una trobada d’aquestes característiques.
Per una banda es va convidar a Verònica Navas, creadora escènica que també va ser resident
a La Caldera al 2016 i que actualment forma part del laboratori misiondivina, a participar en
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qualitat de ‘relatora’. Un paper que no es podia abordar només com a observadora externa,
com la visió d’algú que visita puntualment la trobada i pren notes. La seva implicació
necessàriament tenia que anar més enllà. No només ens va acompanyar gaire bé tots els dies
equipada amb la seva llibreta i una gravadora d'àudio professional, també va posar el seu cos i
tot els sentits en joc per participar en bona part de les pràctiques compartides que es van
proposar.
La mateixa disposició es va demanar a Tristán Pérez-Martín, col·laborador habitual de La
Caldera per la documentació en foto i vídeo de les nostres activitats. Tristán ens va
acompanyar de manera regular per aconseguir que l’objectiu de la càmera no fos un ull aliè a
l’hora d’enregistrar les pràctiques però també les converses, els moments de descans o les
sessions d’obertura a públic.
Per un altra banda, vam facilitar a tots els participants una llibreta, un gest per estimular la seva
predisposició a prendre notes de les converses, dels seus pensaments i reflexions. També ens
vam dedicar a recollir de manera bastant exhaustiva els materials que donaven peu o
apareixien a partir de les pràctiques proposades: dibuixos, cites i textos teòrics, referents
audiovisuals, esquemes, dibuixos...
Actualment estem en procés de revisió i valoració de tots els materials produïts (només Tristán
a generat més de 450 Gigabits d’imatges) per acabar de definir quin podria ser el format més
adient per recollir-los i posar-los a l’abast de tota persona que pugi estar interessada en
consultar-los en el futur. Estem considerant totes les opcions - des d’un documental a una
publicació en paper, en format digital o fins i tot una capsa contenidor de materials - però és
evident que les limitacions de temps, energies i finançament seran importants per poder fer
efectiva la publicació definitiva. En qualsevol cas, ens plantegem el procés com un laboratori
d’experimentació al voltant de la complexa i difícil qüestió de la documentació en les arts
escèniques contemporànies.

Imatge de Brut Nature amb Alejandra Pombo, Nazario Díaz, Janet Parra i Ángela López
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> misiondivina
Aquest any vam acollir per primera vegada de manera regular a La Caldera el laboratori
d’estudi i d’experimentació misiondivina, un grup de treball que va sorgir al 2015 per impulsar
un marc de recerca continuat al voltant de les pràctiques artístiques al voltant del cos. Un espai
d’intercanvi horitzontal d’experiències, coneixement i metodologies, basat en l'intercanvi i la
transmissió del coneixement que busca aprofundir i potenciar l'experimentació en aquest àmbit
de la creació.
Fins ara misiondivina ha desenvolupat un seguit d’encontres especialitzats a diferents centres
de creació a nivell estatal, com La Poderosa (Barcelona), Teatro Pradillo (Madrid), Azala
(Vitoria-Gasteiz) i L’animal a l’esquena (Celrà), per els que han passat Oihana Altube, Mónica
Valenciano, Óscar Dasí, Mónica Muntaner, Bea Fernández, Itxaso Corral, Sergi Faustino,
Fernando Gandasegui, Ana Buitrago, Javier Cruz, Tania Arias, Jaime Conde-Salazar, Elena
Córdoba, Sandra Gómez, Claudia Faci, Raquel Gualtero, Elena Albert, Maia Villot i Oscar
Bueno.
Actualment misiondivina constitueix una cèl·lula permanent a Barcelona, amb seu a La
Caldera. Organitzarà trobades setmanals per oferir als creadors residents que passen pel
nostre centre un espai de trobada i diàleg que els permeti confrontar i nodrir la seva pròpia
recerca a través de l’intercanvi i la posada en comú de materials, interessos i preguntes
centrals en els seus processos de creació.
Aquest laboratori té com objectius potenciar la circulació d’eines, pensament i reflexió
eminentment pràctic i permeable a altres creadors i propostes de la ciutat, ampliant el cercle de
vincles i afectes més enllà dels projectes que puguin accedir per convocatòria pública al
programa de residències. Però també, oferir una certa continuïtat en la relació entre La Caldera
i els creadors que han passat anteriorment implementant sinergies col·laboratives,
d’acompanyament artístic grupal expandit més enllà dels límits de l’equip responsable de la
gestió del centre. Un acompanyament especialitzat i de proximitat que segueix les
presentacions dels treballs en procés, en el marc de les càpsules de creació en cru, i propicia
accions paral·leles vinculades a les pràctiques compartides que poden arribar a obrir-se tant a
l’entorn professional com al públic en general.
Un espai de socialització directament vinculat a l’univers dels creadors que ofereix la possibilitat
d’experimentar i proposar nous dispositius i maneres d’obrir els processos creatius a través de
materials diversos com projeccions, pràctiques físiques i tallers puntuals, lectures compartides,
anàlisis comparats d’obres i trajectòries, sessions musicals o intervencions culinàries.
Els artistes que formen misiondivina i que han treballat a La Caldera han estat:
Xavi Manubens, Verónica Navas, Itxaso Corral, Maria Vera, Diana Gadish, Sergi Faüstino,
Raquel Gualtero i Oscar Dasí.
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LÍNIA DE PRODUCCIÓ
Participació en activitats de la ciutat
La Caldera participa amb diferents agents, centres i entitats de la ciutat per a
generar accions i projectes específics per a la ciutat de Barcelona i els seus
ciutadans.
> Nit dels Museus: Sessions remotes, Mònica Muntaner
20 de maig
Projecte impulsat per l’ICUB, que vincula les Fàbriques de Creació de Barcelona amb diferents
Museus de la ciutat per tal de proposar una intervenció per a la Nit dels Museus. Al 2017 La
Caldera va tornar a establir una col·laboració amb el Museu Etnològic on se’ns va demanar
establir un vincle amb l’exposició Les cares de Barcelona.
Vam treballar amb la creadora Mònica Muntaner i el seu equip per tal d’adaptar la seva
creació Sessions remotes als espais del museu. Es tracta d’una peça a mig camí entre la
instal·lació i la performance que estableix una reflexió personal, quasi antropològica, al voltant
de l’acte de ballar.
Sessions Remotes és una instal·lació on posem en joc una sèrie d’imatges i entrevistes
enregistrades a 30 persones d’edats i professions variades que es van sotmetre a l’experiència
de ballar en solitari durant un temps determinat.
Idea i direcció artística: Mònica Muntaner
Imatge vídeo, enregistrament, edició i projeccions: Hugo Barbosa
Muntatge: Sergi Faustino
Djs: Sergi Faustino i Laura Ojer
Intèrprets: Mó Pasqual, Sílvia Sants, Laura Ojer i Mònica Muntaner

> Festival Grec: 15 dies dempeus, Elena Córdoba
14 i 15 de juliol
Les obres de substitució de la coberta de l’edifici van fer que l’Stage internacional hagués
d’avançar-se a la primera quinzena de juliol, coincidint amb les dates habituals del Grec, el
festival d’estiu de Barcelona amb el qual La Caldera porta anys col·laborant amb una
programació específica. Així, vam decidir apostar per vincular les dues activitats.
Elena Córdoba > Taller de creació '15 dies dempeus' (Taller gratuït + presentació dins el
Festival Grec). Del 3 al 15 de juliol
Dins l’Stage Internacional d’Estiu, La Caldera va convidar a la coreògrafa i ballarina madrilenya
Elena Córdoba a realitzar un taller de creació inspirat en la idea del Impromptu (del llatí, in
prompto: de sobte, immediat, sense pla preconcebut), gènere musical nascut al Romanticisme
que es podria definir com un desfogament, un obra que pretén alliberar l’esperit creador de
l’artista. De cop. Sobtadament.
Al llarg de dues setmanes Elena Córdoba va compartir el seu univers i la seva recerca amb un
grup de persones, seleccionades per convocatòria pública per participar d’un taller gratuït de
dues setmanes. Un laboratori escènic amb l’objectiu desencadenar un procés de creació in situ,
amb el risc i urgència que això implica, la construcció d’un Impromptu que es presentà els dies
14 i 15 de juliol a la sala 6 de La Caldera, dins del marc del Grec Festival de Barcelona.
Dirigit per Elena Córdoba. Amb la col·laboració de Nilo Gallego, Carlos Marquerie i David
Benito.

15 dies dempeus. Impromptu escènic per a grup de passejants.
Participants: Alejandro Cinque, Àlex Solsona, Alícia Rodríguez Campi, Angel Zotes, Carles
Mallol, Cecilia Gala, Estitxu Arroyo Sánchez, Íñigo Martínez, Manon Siv Violette
Duquesnay, Mar Medina, Marie Tamarit, Pepón Prades, Sol Bibriesca, Soledad
Marrero, Jorge Horno.
Direcció: Elena Córdoba
Espai sonor: Nilo Gallego
Disseny d’il·luminació: Carlos Marquerie
Espai escènic: David Benito
Agraïments: Escola Municipal de Música - Centre de les Arts de l'Hospitalet de Llobregat i
Colibri studio.
Una producció de La Caldera, en coproducció amb el Grec Festival de Barcelona i amb el
suport de la Fundació AISGE

Participació en activitats del barri de Les Corts
La Caldera participa amb diverses iniciatives del Districte de Les Corts amb
actuacions i activitats pensades, produïdes i o programades específicament per
a adaptar-se als diferents marcs.
> Les Corts Escenari Literari: La memòria en el cos, Maria Muñoz (Mal
Pelo), Maria Arnal i Marc Sempere
21 de maig
Vam convidar la ballarina Maria Muñoz, codirectora de Mal Pelo, i els músics Maria
Arnal i Marc Sempere a compartir els seus universos creatius, posant en relació el moviment i
la paraula, en una producció del centre de dansa i arts escèniques La Caldera. Una proposta
en relació a la memòria història feta expressament per a l’ocasió, en el marc del cicle del
Districte, Les Corts, escenari literari, programat i coordinat per Albert Lladó.
Diumenge 21 de maig. Plaça Concòrdia de Les Corts. Entrada gratuïta.
Amb el suport de Districte de Les Corts

> Festa Major de Les Corts: Toc d’inici, Toni Mira, Diables de les Corts,
Montse Colomé, Viviane Calvitti i Bebeto Cidra.
29 de setembre
Enguany estrenàvem conjuntament amb els Diables de Les Corts, el Toc d’Inici de Festa
Major de Les Corts. Des del 2015 vam estar treballant en un acte que mesclés la tradició del
món del foc i la percussió al carrer amb la dansa contemporània.
El divendres 29 de setembre, primer dia de festa major, l’acte començà amb un mapping del
Toni Mira a la façana de la seu del districte de Les Corts. El mapping va ser un bon moment
per congregar moltes veïnes i d’una manera entretinguda presentar la història del poble de Les
Corts, algunes de les seves tradicions i mites, per cloure amb una cremada de l’Ajuntament.
En finalitzar el mapping, una petita cercavila d’inici de Festa Major de Les Corts, amb Diables
Les Corts, El Guardià de Les Corts, la Repúbli-k de l’Avern, Diables i Timbalers d’Itaca,
Ulisses el Gegantó d’Itaca, fins arribar a l’edifici de La Caldera, on tingué lloc un espectacle
de foc, percussió i dansa contemporània. Tant dos ballarins de La Caldera (Viviane Calvitti i
Bebeto Cidra) vestits d’espurna que reviu al so dels tabalers, com el ball i encesa de les
motxilles de foc, tot fruit de la feina conjunta de La Caldera i Diables de Les Corts.
Amb el suport de Districte de Les Corts i la col·laboració de Repúbli-k, Diables i Timbalers
d’Itaca, Vella Cortsenca, el Forn de Pa Caballol.
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> Dia Internacional de l’eliminació de la violència de gènere: La dona del
sac, Labuena Compañía (Arantza López-Medina)
25 de novembre
Amb motiu del dia de l’eliminació de la violència de gènere vam convidar a Labuena Compañía
a plantejar un taller participatiu i presentar La dona del sac al Districte de Les Corts.
La dona del sac tracta del pes que arrosseguen les dones i de quina manera ens afecta com a
societat. Com reaccionem davant la imatge explícita d'una dona arrossegant pes? Com actuem
davant els seus pesos? Com ens sentim quan prenem el relleu a una de les dones que
arrosseguen el pes? Com ens sentim quan algú ens allibera del nostre pes?
El paisatge sonor que acompanya durant tota l'acció són les veus en directe de les
espectadores i espectadors que llegeixen els textos de dones que acullen els seus
testimoniatges.
Els textos van ser recollits mitjançant convocatòria oberta i confeccionats durant un taller
gratuït d’escriptura previ a la performance, de caràcter opcional i gratuït, que va tenir lloc el
20 de novembre al centre cívic Tomassa i Cuevas de Les Corts.
El 25 de novembre les dones assistents al taller van participar també de l’itinerari de l’acció
La dona del sac, des del Centre Cívic Tomasa Cuevas a Pl. Concòrdia.
Amb el suport de: Dones Les Corts i Districte de Les Corts

La memòria en el cos amb Maria Muñoz i Maria Arnal
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LÍNIA D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ ADREÇADES A
PROFESSIONALS
Formació continuada per a professionals
La formació per a professionals de La Caldera actualment es centra en les classes tècniques
organitzades per l’APDC i l’Stage Internacional d’Estiu.
Per altra banda, La Caldera acull altres iniciatives de formació, bé com a col·laboració, bé en
règim de lloguer.

> Classes tècniques per a professionals en col·laboració amb l’APdC
Classes diàries de manteniment i reciclatge per als professionals de la ciutat.
Dimarts i dijous de gener a desembre del 2017
• Gener-Febrer: Àngels Margarit
• Març-Abril: Lipi Hernández
• Maig - Juny: Nadine Gespaher
• Setembre – octubre: Maria Campos
• Novembre – Desembre: Cecilia Colacrai
A partir de setembre la selecció de professors per impartir les classes es va realitzar a través
d’una convocatòria oberta.
Aquestes classes tenen una mitjana d’assistència de 10 persones.

> Stage internacional d’estiu
El stage d’estiu de La Caldera és un espai de trobada al voltant de les diferents pràctiques de la
dansa i les arts escèniques que es porta realitzant 6 anys i que en la seva última edició ha
comptat amb una participació de 94 alumnes.
La proposta s'ha articulat a través de dos eixos i àmbits d'interès en relació a les diferents
pràctiques de la dansa i la creació escènica actual:
• Espai de formació: amb una proposta diversa de classes de "tècnica" amb diferents estils de
nova creació contemporània, pràctiques somàtiques diverses, i eines per a la improvisació i la
composició coreogràfica.
• Espai de laboratori i investigació: espais de treball oberts i d’experimentació amb diferents
metodologies de creació proposades per un creador convidat.
Normalment l’stage s’ha realitzat durant la primera quinzena d’agost però, degut a les obres de
remodelació de la coberta de l’edifici, aquest any ens vam veure obligats a avançar les dates al
3 - 16 de juliol.
03 > 07 juliol
10-12h
12.30-16.30h
17-20h

Janet Novás
Salva Sanchís
Iris Heitzinger

Tècnica
Laboratori
Taller

03 > 15 juliol
16-22h

Elena Córdoba

Taller de creació

8 juliol
10-13h

Patrícia Apergi

Masterclass
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10 > 14 juliol
10-12h
12.30-16.30h
17-20h

Guy Nader
Julyen Hamilton
Sofía Asencio

Tècnica
Laboratori
Taller

> Salva Sanchis – Tècnica i expressió
del 3 al 7 de juliol de 12.30 a 16.30h
En dansa, com en qualsevol altra activitat pràctica, aprendre a utilitzar tècniques no és el
mateix que aprendre a ser tècnic.
La capacitat de ballar no garanteix la capacitat de poder explicar, de forma tècnica, com el
moviment funciona. Ser conscient de com el moviment funciona pot ajudar a executar
moviments de forma més eficient, però també pot interferir amb la intuïció i la fluïdesa. Afegir
consciència no significa en tots els casos afegir eficiència. De fet, jo diria que en tots els casos,
fer explícit allò que és implícit interfereix amb la fluïdesa de l’acció, almenys de forma
provisional. Un cop entesa la nova informació tècnica, aquesta es pot integrar en el moviment,
convertint-se en implícita de nou. En això consisteix el fet d’integrar informació.
Pel que fa a esdevenir tècnic, com a ballarí/na, el que cal és un interès en el camí oposat:
derivar coneixement explícit a partir de l’experiència implícita. Ser tècnic, en diferència a utilitzar
la tècnica, ens permet adquirir flexibilitat per tal de ser capaços de trobar solucions allà on el
repertori tècnic ja après no hi arriba o no s’hi adiu.
En aquest taller intentarem desgranar aquestes paradoxes a través del moviment. Aquest no és
un taller teòric, i qualsevol discussió sempre haurà d’anar acompanyada o sustentada per la
pràctica. La improvisació i el material escrit, coreografiat, s’alternaran indiscriminadament; es
tracta de dues cares de la mateixa moneda, i caldrà experimentar amb les dues per veure que,
finalment, la diferència entre ambdues és subtil.
El que busquem, al cap i a la fi, és aconseguir entendre i practicar una aproximació tècnica al
moviment que no vagi en contra de la intuïció, sinó al contrari, que esdevingui un mitjà per
canalitzar i organitzar l’expressió.
> Julyen Hamilton – Making dances - compositional and poetic richness
del 10 al 14 de juliol de 12.30 a 16.30h
En l'ensenyament de Julyen Hamilton es realitza una investigació profunda de l'acte creatiu i de
les tècniques necessàries per acompanyar-lo i facilitar-lo. Té el seu origen en la seva
experiència com a solista, com a director d'Allen 's Line i com a performer en nombroses
situacions grupals.
En el seu treball s'observa com es fan les coses, com funcionen i com es poden fer servir el
coneixement, l'experiència i la intuïció per crear el treball que cada un de nosaltres vol fer.
S'endinsa de forma natural en els mons de la fisiologia, la filosofia, la cultura, la imaginació i el
futur.
En els últims anys, els elements composicionals que més li han interessat han estat el temps,
l'espai, la dramatúrgia, la música i la veu; conformant aquests elements la seva experiència
com a ballarí que crea i organitza el seu material instantàniament davant del públic.
El treball bàsic és el maneig del cos i el "parlar" des d'ell a l'espai, el moviment i el temps.
La seva coordinació i la relació amb la matèria que crea - i després compartir-la en la
performance.
La seva capacitat de destil·lar i comunicar principis essencials permet a ballarins de diferents
tècniques connectar amb la seva metodologia.
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> Elena Córdoba – T Taller de creació '15 dies dempeus' (Taller gratuït + presentació dins el
Festival Grec)
del 3 al 15 de juliol de 16 a 22h
Dins l’Stage Internacional d’Estiu, La Caldera ha convidat a la coreògrafa i ballarina madrilenya
Elena Córdoba a realitzar un taller de creació inspirat en la idea del Impromptu (del llatí, in
prompto: de sobte, immediat, sense pla preconcebut), gènere musical nascut al Romanticisme
que es podria definir com un desfogament, una obra que pretén alliberar l’esperit creador de
l’artista. De cop. Sobtadament.
Al llarg de dues setmanes Elena Córdoba ha compartit el seu univers i la seva recerca amb un
grup de persones, seleccionades per convocatòria pública. Un laboratori escènic que va tenir
com objectiu desencadenar un procés de creació in situ, amb el risc i urgència que això implica,
la construcció d’un Impromptu que es va presentar els dies 14 i 15 de juliol a la sala 6 de La
Caldera, dins del marc del Grec Festival de Barcelona.
> Janet Novás – Phisycal training
del 3 al 7 de juliol de 10 a 12h
Les seves classes estan enfocades per treure el major rendiment possible al nostre cos, per
respondre a les seves necessitats en harmonia amb tot allò que l'envolta.
El training físic que proposa està basat en la repetició de petits exercicis que ens oferiran un
coneixement més conscient de la nostra estructura òssia i muscular, així com una bona
utilització de les mateixes. Treballa la velocitat, la precisió, les diferents qualitats, l'espai-temps i
la resistència. Com ser més efectius amb menys esforç, com reciclar l’energia i els impulsos.
L'objectiu final de la classe va ser la combinació de tots aquests coneixements entenent així
com s'ordena i es desordena el nostre cos en l'espai. Això permet alliberar-nos i gaudir del
moviment com a llenguatge d'expressió.
"El motor de les meves classes és el plaer de moure’s, d'entendre i descobrir el meu cos"

> Guy Nader – Falling and rolling
del 10 al 15 de juliol de 10 a 12 h
Aquest taller/classe es basa en el treball de terra utilitzant patrons de moviment i gran potència
física que involucren la respiració, la velocitat i l’alliberament d’energia en tot el cos per activar
la relació entre el centre i les extremitats. Ens centra en l’exploració de les principals lleis de la
física: la cohesió i expansió, elements de la tècnica flying low. Estudia diverses maneres de
rodar en totes las direccions, caure i aixecar-se de manera fluida i dinàmica mantenint un
centre baix i fort. També investiga i es centra en la comprensió de l’anatomia de l’aparell
locomotor per treballar de manera més eficient.
En aquest entrenament es fan exercicis especials per preparar el cos per aquest tipus de
moviment físicament exigent.
> Iris Heitzinger – Construccions automàtiques
del 3 al 7 de juliol de 17 a 20h
Automàtic: del grec antic autómat(os) - "movent-se per si sol; amb moviment propi / espontani;
que actua per si mateix"
Comencem considerant que el cos és l'eina que ens situa al món i el lloc on les nostres
experiències esdevenen. I no podem partir de la idea que la nostra ment està separada de les
nostres experiències físiques i les nostres respostes emocionals al nostre entorn.
Tot i així, el cos té capacitats que, sovint, sobrepassen les de la ment racional i conscient. El
cos és capaç d'operar en molts nivells diferents al mateix temps, desplegant un potencial
espontani de creativitat.
Al llarg d'aquest taller es van buscar fonts de moviment que no procedeixen de decisions
preses o plans elaborats però que neixen d'una tendència innata de produir moviment.
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Es va jugar amb els elements de la sorpresa i el parany amb nosaltres mateixos, amb l'altre o el
grup. Es va explorar el temps i l'espera com un trampolí per a entrar en acció. Es van posar en
contacte amb el nostre "cos de sentits" i es van explorar estats de sobre-estimulació o
quietud/silenci i el no-res. Es va emfatitzar l'observació del nostre procés de prendre decisions i
la nostra participació o no-participació en això.
Preguntes que es van fer: D'on sorgeix l'acció/el moviment? Què és un impuls? Què és un pla?
Durant quant de temps es manté la meva atenció i el meu interès per al que estic fent i en
quina mesura coincideix això amb el marge d'atenció del públic? Quant control vull o necessito
executar sobre el meu material? Estic sent sincer/a en la meva acció i en el meu estar? Si no
controlo el meu moviment conscientment arribo automàticament a una composició caòtica? O
hi ha una tendència universal de que totes les coses i idees s'organitzin soles i només he de fer
un pas enrere i deixar que passi?
Un component important en aquesta pràctica va ser el testimoni, considerant que l'objectiu era
plasmar la creativitat espontània i intuïtiva. Com a grup es va construïr un context segur i
còmode per poder veure'ns, mostrar-nos i compartir idees, preguntes, dubtes i conclusions.
> Sofía Asencio - Taller de veure el que ja hi ha o com prende decisions en el treball de crear
del 10 al 14 de juliol de 17 a 20 h
La seva proposta en aquest laboratori va ser estudiar i practicar com prendre decisions en el
treball de crear.
Practicar el fer en funció d'allò que observem i decidir què aportar si és necessari per a l'acció
que s'està duent a terme.
Personalment no està interessada a fer coreografies, en les quals es genera per una
acumulació o enllaçament de moviments més o menys interessant. El que es proposa és fer un
treball previ, anterior a la coreografia, on la finalitat és trobar l'eix axial (ja sigui formal, psíquic,
emocional, ideològic o pictòric… etc.), per a una vegada trobat, solament seguir el fil de la seva
pròpia direcció.
Seria veure el que ja hi ha.
> Patrícia Apergi > 'Cementary'/ Aerites Dance Company – Taller
dissabte 8 de juliol de 10 a 13h
Aprofitant que aquesta creadora va presentar el seu nou treball 'Cementary' al Grec Festival de
Barcelona, va oferir un taller en el marc de l'Stage d'Estiu de La Caldera.
Aquest taller es va centrar en el vocabulari cinètic i alguns dels materials de moviment que la
coreògrafa Patrícia Apergi havia utilitzat per a la creació de la seva última peça amb la seva
companyia, Cementary.
Es van investigar eines de recerca que estan basades en l’expressió automàtica i espontània,
juntament amb mètodes d’improvisació, amb l’objectiu de relacionar l’experiència personal dels
participants amb la temàtica de la peça.

26

Formació acull
> Dansa per a persones amb diversitat funcional
Activitats adreçades al col·lectiu de persones amb diversitat funcional organitzades per
l'Associació Kiakahart, de la qual forma part el soci de La Caldera Jordi Cortés, en
col·laboració amb La Caldera.
Tots els dilluns de 19 a 21h de gener a desembre a excepció de juliol, agost i setembre.
>Taller +40 de la cia Sebastián García Ferro
Taller dirigit a persones de + de 40 anys nascut del projecte artístic ‘+45’ que va estrenar la cia.
Sebastián García Ferro al 2016.
Tots els dimecres de 19 a 21h de gener a desembre a excepció de juliol i agost.
>"El cuerpo ibérico", laboratori de creació amb Rodrigo Cuevas en col·laboració amb el
Fenòmens. Experiències entorn del cos
Del 6 al 10 de novembre
Laboratori de creació sobre la reivindicació del cos i el moviment tradicionals a través de la
seva pràctica. Es desenvolupa amb la generació de moviments culturals propis, és a dir, de la
praxi de peces tradicionals. A partir de la segona meitat del segle XX, els moviments culturals
generats a la península ibèrica sempre busquen la clau del seu èxit en la imitació de patrons
anglosaxons. Interioritzar i experimentar la potència de la cultura ibèrica ancestral a través del
ball, la percussió, el cant i la performance és l'objectiu d'aquest laboratori.
>Sessions obertes IN SITU amb l’artista
IN SITU continua apostant per la idea de compartir el procés creatiu de les peces més enllà de
l’exhibició, i un any més ha proposat uns tallers oberts a tothom previs a la Mostra que van tenir
lloc a La Caldera.
Dissabte 2 de desembre 2017
Taller amb Three Planes Collective: ’La deconstruccio com a eina de creació”
Taller amb Magí Serra “Dissimular la dansa: conferència activa”
Diumenge 3 de desembre 2017
Taller amb Roser Tutusaus ‘El cos plural’

Formació lloguer
>Formació de Tai-xí organitzada per Atenea
18-19/02, 18-19/03, 22-23/04, 20-21/05 i 17-18/06
>Mètode Afroyin
dues sessions al mes
>Màster en Desarrollo Personal y Liderazgo de Borja Vilaseca Institute
24-25/02, 24-25/03 i 31/03-01/04
>Danzando 5 ritmos
3-5/03, 23-25/06, 16-17/09
>Lloguer curs Mindfulness Emana
10-11/03
>Sessió de ‘This is not a Happening’ organitzat per This is not a party
19/03
> Depth Movement Workshop amb Edivaldo Ernesto
20-24/03
>Audició de l’escola SEAD de Salzburg
25/03
>Curs Introducció al teatre clàssic espanyol (siglo de oro) organitzat per l’AADPC
3-06/04
> Taller dansa africana amb percussió Marta Prades
4-5/06
>Curs Fighting Monkey impartit per Jozef Frucek & Linda Kapetanea
6-8/10
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LÍNIA DE DIFUSIÓ I EXHIBICIÓ
> Programació
Al 2017 hem engegat Corpografies, una línia de programació centrada en les escriptures
corporals i narratives de la presència, la capacitat del cos per articular un discurs sensible, no
verbal, on el pensament és acció i el cos és text. Que ha tingut dues periodicitats al llarg de
l’any.
Perifèries, l’altra línia de programació que s’havia apuntat en la petició de subvenció no s’ha
pout engegar enguany degut a la manca de recursos.
> Corpografies, posa el focus en les escriptures corporals, les narratives de la presència, on el
cos es converteix en signe i el moviment és pensament o, el que és el mateix, el pensament
en acció. Aventures, moltes vegades individuals, que obren la possibilitat d’incorporar la
informació sensorial al discurs i accedir així a un coneixement no delimitat únicament per la raó.
Parlem de nous llenguatges i noves dramatúrgies que ens permeten explorar i expandir el
límits del cos, la seva capacitat per comunicar amb els altres.
Corpografies #1
> Societat Doctor Alonso_Introducció a la introducció (Catalunya)
> Georgia Vardarou _Hardcore Research on Dance (Grècia)_i Teresa
Lorenzo_Cuerpar (Canàries)
> Sandra Gómez_Heartbeat (València)
Corpografies #2
> Monstruo_Laila Tafur (Granada) + Tiempo_Nacho Cárcaba (Astúries)
> La mesura del detall_Magí Serra (Catalunya)
> Manejar el hacer líquido de forma indisciplinada_Mar Medina (Catalunya)

Societat Doctor Alonso_Introducció a la introducció
18 i 19 de maig
Tomás Aragay i Sofia Asencio presenten un projecte de recerca sobre el moviment en
construcció permanent, a partir de dos conceptes fonamentals de la Metafísica d'Aristòtil: la
substància i l'accident com a formes de l'ésser. El filòsof grec afirma que tots els éssers
naturals estan subjectes a constant moviment i canvi i que tot moviment requereix la presència
d'una potència i un acte.
A partir d'aquestes premisses, la Societat Doctor Alonso construeix un llenguatge la clau
fonamental del qual és el concepte de desplaçament. Situar alguna cosa fora del seu lloc, àmbit
o espai propi, per indagar com modifica el llenguatge tant en la seva gramàtica constitutiva com
en la lectura que un observador pot fer. Desplaçar per desvetllar, generant espais de discurs
poètic que posin en qüestió l'estatus quo de la nostra comprensió de la realitat.
Direcció: Tomàs Aragay Sastre
Creació i interpretació: Sofia Asencio
Espai escènic i il·luminació: Cube.bz
Producció: Imma Bové
Amb la col·laboració de: BÚNQUER (Liubjiana), L’Agora de la Danse (Mont-real), Teatre
Pradillo (Madrid)
I amb l'ajuda de: Generalitat de Catalunya i INAEM
Abans a la sala 4 es va projectar en loop (10') Retrats o si jo fos: Una sèrie de retrats de
cossos a través del cos d'una ballarina. Una apropiació del cos de l'altre, de la identitat
plasmada en el moviment corporal. Un treball antropològic dels moviments dels cossos de
gents anònimes de tot el món. Una coreografia, ritualització de moviment particular i
intransferible.
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Un projecte de la Societat Doctor Alonso. Tomàs Aragay / Sofía Asencio.
Interpretació: Sofía Asencio.
Realització: Ivó Vinuesa, Alex Reynolds, Tomàs Aragay.
Edició: Ivó Vinuesa, Sofía Asencio.
Producció: Agnès Mateus i Sònia Isart.
Retrats o si jo fos és un projecte coproduit per el Instituto Cervantes i l'Insitut Ramon Llull.
Una altra introducció
Dijous 18 de maig després de la peça hi va haver una conversa entre l'artista visual Job
Ramos i Sofía Asencio i Tomàs Aragay.
Georgia Vardarou_Hardcore Research on Dance i Teresa Lorenzo_Cuerpar
10 i 11 de juny
Georgia Vardarou i Teresa Lorenzo no es coneixen entre elles. Georgia és originària d'Icària
(Grècia) i Teresa de la illa de la Palma (Canàries). Per a ambdues el cos és l'eina i el vehicle de
transmissió del seu treball artístic. El cos en moviment.
A més de la insularitat, comparteixen una rigorosa recerca sobre la capacitat del cos per
acumular i destil·lar informació, desplegar continguts i obrir (nos) els sentits. Dues creadores
que es troben en òrbites diferents però graviten al voltant d'un mateix centre i connecten
deliciosament amb el context de [Corpografies].
Georgia Vardarou_Hardcore Research on Dance
La seva experiència constitueix un arxiu físic dins del seu cos, una història interioritzada. Com a
ballarina, selecciones i crees els teus propis materials a través de la influència dels teus estudis
i el teu treball. Geòrgia Vardarou volia analitzar i entendre el contingut de la seva pròpia dansa.
Perquè el seu cos selecciona el que selecciona? Quin paper juguen les influències culturals en
aquesta selecció, conscient i inconscientment? Com es creen els seus valors estètics? Quin
paper juga el seu tipus de cos en totes aquestes qüestions? Amb aquest solo, que és el resultat
final de la peça de recerca ‘Hardcore Research on Dance’, Vardarou exposa la seva forma de
ballar, com en un estudi antropològic. El contingut es revela a través de les seves eleccions,
moviments i presència. Despullat de temes predeterminats, el context d'aquest solo està
determinat estrictament pel allò que apareix.
Georgia Vardarou (Atenes 1983) es va graduar a l’Escola Estatal de Dansa (Κ.Σ.Ο.Τ.) (GR) i
després a P.A.R.T.S. (BE) amb el recolzament de la beca de la Fundació de Beques de l’Estat
Grec I.K.Y. Durant els seus estudis va crear, sobretot en col·laboració amb altra gent, vàries
peces que van viatjar per diversos festivals d’Europa. A Grècia va treballar amb Apostolia
Papadamaki.
Després de graduar-se al 2008 va començar a treballar com a ballarina amb el coreògraf Salva
Sanchis i ha format part de les seves produccions des de 2008 fins al 2012. També ha treballat
com a ballarina amb Marc Vanrunxt, Cecilie Ullerup Schmidt, Lance Gries i recentment amb
Anne Teresa De Keersmaeker/ Rosas.
Com a coreògrafa, al 2011, va començar una investigació sobre el moviment personal. Va crear
una peça curta, el ‘solo’ Hardcore Research on Dance. Més tard, tant Marc Vanrunxt com Salva
Sanchis van crear cadascún un solo curt per ella com a resposta del seu primer solo. El resultat
és Trigon, una actuació en solitari de 3 parts.
Com a coreògrafa dirigeix la companyia Phenomena.
Actualment treballa en la seva nova creació New Narratives i amb la companyia Rosas en
l'espectacle Golden Hours (as you like it). També està assajant la nova producció de Vanrunxt,
Prototype.
Després de molts anys afincada a Brussel·les, actualment viu a Sant Sadurní d’Anoia.
Georgia forma part de la xarxa [DNA] Departures and Arrivals i el seu treball està sent produït
per KUNST/ WERK.
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Teresa Lorenzo_Cuerpar
El cos és l'energia més densa de la ment. La ment, l'energia més subtil del cos. Res més bell,
més harmònic i més dolç. És llenguatge en cada instant.
En el seu brollar, els moviments alliberen noves possibilitats de ser sense ser del tot. Es donen
en una manera d'ocultació i no en el registre d’allò espectacular.
En un procés creixent i decreixent aquests moviments són observats, dirigits, redirigits, de
vegades reconsiderats i fins i tot conservats en el silenci, i conviuen amb la quietud. En un
buidar-se que ofereix una possible salvació a la radical vulnerabilitat del cos.
En la peça es va desvetllant l'experiència del cos guiat per la calma, com un símbol que genera
diferents comportaments i travessies per l'espai.
L'escultor aragonès Gargallo deia que l'escultura és una manera d'expressió que dóna forma
concreta al pensament. En aquest sentit, potser en "Cuerpar" predomina una manera
d'expressió "quasi escultòrica" que permet l'aparició de l'energia més subtil del cos.
Creació i interpretació: Teresa Lorenzo
Electrònica (síntesi digital): Manolo Rodríguez
Disseny de llums: Teresa Lorenzo
Teresa Lorenzo Tenerife (Canarias). Creadora, ballarina, professora de dansa contemporània i
ioga i tècnic superior d'audiovisuals. En el camp del moviment es forma de manera independent
estudiant diferents tècniques de dansa, altres disciplines referides al cos i teatre a Canàries,
Barcelona, Madrid i New York. Ha col·laborat amb diverses cies. i artistes de la música, el
cinema i les arts plàstiques. Assessora artística i de moviment en processos de creació. Forma
part de diferents laboratoris d'investigació de moviment. Guanyadora de diversos premis com a
intèrpret i creadora. Creadora de nombroses peces d'índole diversa i segueix endavant en
solitari i amb diferents col·laboracions.
Manolo Rodríguez Tenerife (Canarias). La seva activitat artística gira al voltant de la
improvisació i composició amb dansa, músics acústics, electro-acústics o electrònics, en
projectes propis o en col·laboració. Com a educador ha estat convidat pel Centre Superior de
Música Katharina Gurska, per l'Associació de Música Electroacústica d'Espanya, Conservatori
Superior de Canàries, Auditori de S/C de Tenerife. Autor del manual Fonaments bàsics de la
guitarra moderna i de Reading atonal studies for guitar and tapi. Premi UFI al millor disc de
Jazz de l'any. Director musical al costat de Carlos Costa del "Loft music Festival". Els seus
pròxims treballs discogràfics seran Ansinuak, disc d'improvisació lliure, i La espera, al costat del
bateria Tom Rainey. És graduat com "professional guitar player" al Musicians Institute de Los
Angeles i estudis a la School for Improvisional Music de Nova York.

Sandra Gómez_Heartbeat
17 i 18 de juny
Heartbeat és un solo de moviment per a un intèrpret. La primera finalitat d'aquest solo és
ocupar un espai i un temps ballant. Una sessió de tres hores de música dance, hip hop, techno
i electrònica serveixen de base al moviment. La pulsació de la música és la que marca el ritme i
la que ofereix l'estímul al cos per moure. Un cos que està "a l'escolta" de les seves necessitats
així com de la seva espontaneïtat en un exercici d'improvisació. La temporalitat que proposa el
treball provoca i permet escalfar el cos mitjançant l'acció. És així com, a través d'aquesta acció,
ball o dansa i mitjançant un efecte físic-químic, aquest cos puja la seva temperatura, els seus
porus es dilaten i sua, es fa permeable obrint-se a qualsevol estímul, deixant-se afectar. Un cos
que es lliura a la pèrdua, a l'abandó, per acabar mostrant-se en la seva carnalitat. Es podria dir
que el recorregut que realitza, ve marcat per una recerca, la de perdre i trobar-se en un nou cos
o fins i tot en diferents cossos, en diferents realitats on desig i plaer són presents.
A Heartbeat el moviment vol allunyar-se del formal i de l'acadèmic, sent aquest un element
plàstic i expressiu resultat de l'ús d'una determinada energia i no una coreografia de formes
tancades. Una proposta on es juga a buscar els límits espacials, temporals i energètics d'un
cos.
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Aquest solo va ser preestrenat el 30 d'octubre de 2016 a la sala Pradillo de Madrid i estrenat el
20 de gener de 2017 a la sala Carme Teatre de València.
Idea i intèrpret: Sandra Gómez
Projecció: Sergi Faustino
Llums: Antoine Forgeron Gràcies a: Espai Flotant Amb el suport de l’Ajuntament de València
Aquest treball s’ha gestat dins l’espai de trobada i intercanvi misióndivina.

Monstruo_Laila Tafur + Tiempo_Nacho Cárcaba
23 i 24 de novembre
Monstruo_Laila Tafur
Fátima Miranda diu en una entrevista: "Reivindico el grunyit, el crit, el plor. Reivindico la
condició presintáctica del llenguatge". Com ella, jo reivindico el monstre com a forma natural de
la dansa.
Sóc Laila, això ho sé, però no sé què vol dir. Sé el que m'agradaria ser: lliure, completa, total.
Sé d'on vinc en termes físics i geogràfics, Granada i la meva mare i el meu pare. Sortir d'aquí
és molt difícil. No sé com se'm veu, m'ho pregunto de vegades. No sé què pensen de mi altres
dones, potser una barreja de particularitat bonica i ser erroni. Sóc tímida i no sé portar-ho, de
vegades em poso vermella i em fa molta ràbia, em pregunto per què serà. M'agrada anar sola
però sentir-me sola em fa pena. Sóc Laila, mig nena, mig dona, mig home.
La dansa es produeix per la fricció entre el significat i la carn. Aquesta fricció crea forma,
informa. Com Fátima Miranda, reivindico l'innombrable com estat natural de la dansa. El
indefinit com a virtut, el deforme com a bellesa.
Vull explicar la història de com la carn escapa a ser nomenada.
Dames de companyia Janet Novás / Carmelo Fernández / Lipi Hernández/ Albert Quesada
Il·luminació Víctor Peralta / Carmelo Fernández
Vestuari Laila Tafur
Laila Tafur (Granada, 1984)
Cursa els seus estudis de dansa i coreografia a la Universitat d'Art d'Islàndia, la Politècnica de
Dansa de Lisboa i finalment es gradua a l'Institut del Teatre de Barcelona.
En 2016 rep una beca per ampliar els seus estudis a Estats Units, dins de l'American Dance
Festival i el Movement Research.
El 2012 obté el Premi a la millor intèrpret al Certamen Internacional de Masdanza amb la seva
peça La meva arma i el 2015 rep també el Premi Millor ballarina al Certamen Coreogràfic de
Madrid amb Drone. Les dues peces han girat per festivals nacionals i internacionals.
Actualment treballa en el seu sol Monstre, seleccionat en la Caravana de Trailers del Festival
Sismògraf 2016 per presentar-se aquest any, gràcies a diversos suports a la creació.
Com a intèrpret ha treballat per a Xavier Le Roy, Lipi Hernández, Jerome Bel, Taiat Dansa i
Vero Cendoya.
Tiempo_Nacho Cárcaba
El que està passant ara, ja va passar abans.
Temps, habitant en la pell, en els ossos, en allò que es mou dels uns als altres, habitant en la
seva pell, en els seus ossos, en allò que els mou, a uns i a altres... descobrir un moment
mentre altres comencen a córrer a la recerca del seu temps, que habitarà la seva pell, els seus
ossos i es mourà... dels uns als altres.

Aquest viatge és compartit des de la seva creació amb Berta Vilarrasa i Laila Aledón.
Peça creada sota l'assistència coreogràfica de Laura Vilar, Ona Mestre i Quim Vilagran.
Agraïments a Ester Forment pel seu suport incondicional i amor per la dansa.
I a NunArt Creacions Contemporànies per donar-nos aquests espais i per moure des d'un
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altre lloc. A Elena Zendrera, Manfredi, Bea Vergés, Miquele, Chiara Beschizza, Matias
Arismendi, Anna Garreta, Julia Piera, Dani Vazquez, Laura Saumweber.
Nacho Cárcaba (Asturias, 1979)
Ballarí format en dansa clàssica, dansa contemporània i danses urbanes (Break dance i House
Dance), amb experiència en teatre, arts marcials i arts visuals. Premi nacional de disseny 2015.
Director i coreògraf de baró rat companyia de dansa. Segon lloc en el Certamen Coreogràfic
Internacional Burgos-New York 2015 en la categoria de Hip Hop amb la peça "agafeu les roses
mentre pugueu". Actualment amb la creació de la seva cinquena peça en companyia i amb el
seu sol [Tiempo], mostrat en els festivals fisures 2017, Ressonància dansa tardor 2017, Hors
Lits BCN i seleccionat pel Festival Ripollesdansa 2018. Com a intèrpret ha treballat en Òpera
d'Oviedo, Òpera del Gran Teatre del Liceu, Sebastien Ramírez (Laboratori de creació), Lander
Patrick i Jonas Lopes (salmó Fest) i Vero Cendoya.
Els solos Monstruo de Laila Tafur i Tiempo de Nacho Cárcaba es presenten dins de la línia de
programació que anomenem Corpografies, centrada en les escriptures corporals i les
narratives de la presència. Treballs de creadors que investiguen la capacitat del cos i el
moviment per articular un discurs sensible, no verbal, on el pensament és acció i el cos és text.
La mesura del detall_Magí Serra
dijous 30 de novembre i divendres 1 de desembre
Dir el que un pensa pot ser un objectiu inassolible, convertir-se en un camí ple d’obstacles i
confusions, pròpies o externes, del que és real i del que no, del tu i del jo ..., o pot ser un acte
d’extrema senzillesa.
Magí Serra crea "La mesura del detall" a partir de l'experiència viscuda de la mort d'una
persona molt important, un referent, el seu pare, mort el 2013 a causa d'un càncer. Aquesta
experiència el porta a confrontar-se amb ell mateix i el camí que iniciava com un dol el porta a
un viatge personal, a una introspecció.
La peça transcorre en un espai de confusió, on l'intèrpret es confrontarà amb les seves
limitacions, mentre intenta distingir on acaba el dol i comença el viatge personal. En aquest
entorn inestable, en molts moments el seu únic referent per seguir endavant serà el gest de
cada instant.
La manera de posar en escena aquests pensaments és a través d'un moviment funcional, o
sigui, degut a la seva finalitat. Així des del gest més simple i petit fins al més complex i gran,
l'intèrpret construirà una estructura molt complexa amb fil, pals i pesos que estarà en un delicat
equilibri, com si d'un castell de cartes estiguéssim parlant.
Magí proposa un espai de comunicació amb el públic sense pressa i sense necessitat de cridar
l'atenció fent valdre la força de la perseverança i l'honestedat per superar les limitacions
físiques o mentals que tenim o que ens autoimposem així poder reflexionar sobre la bellesa i la
fragilitat de les nostres vides.
Creació, direcció i interpretació Magí Serra
Ull extern Pau Portabella
Disseny de llums Joana Serra
Vestuari i escenografia Maria Bartrons
Espai sonor Fèlix Cuc
Agraïments Quim Bigas, Sónia Gómez, Pau Vinyoles, Piero Steiner i Roberto Olivan
Manejar el hacer líquido de forma indisciplinada_Mar Medina
2 i 3 de desembre
Manejar el hacer líquido de forma indisciplinada és un treball que es recolza en el moviment
per interactuar amb el so. Sembla un solo però no ho és. La intenció és habitar un grau
d'horitzontalitat on el moviment d'un cos doni pas al moviment de tots els altres objectes que es
troben en l'espai, deixant que aquesta afectació mútua compongui un ambient sonor. L'única
base sòlida del treball és allò líquid.
Surar és caure en sostingut, fer emergir una xarxa de resistències i noves superfícies de
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vulnerabilitat. Com l'aigua, que no sosté res que no suri i acull el que s'enfonsa. Una forma
d'estar. Moure per entendre les coses, entendre moviments per estar. Formar coses per
moure’s, estar per fer formes, aturar per estar entenent. Estar entenent aturades, estar moventse coses, estar parant formes. Una compostura disposada tota l'estona a caure.
Disseny de l’espai sonor Tirso Orive
Textos Ester Jordana/ Blanca Callén/ Jara Rocha/ Kurt Vonnegut
Acompanyament Esther Blázquez i David Pérez
Agraïments aquest treball és visible gràcies a La Poderosa, espai per la dansa i els seus
contaminants, i Antic Teatre.
Mar Medina
Mentre es gradua en Història de l'art per la Universitat de Barcelona es forma com a ballarina
en diferents ciutats europees, en el Movement Research de Nova York i amb la SITI companyia
d'Anne Bogart. El seu interés més ampli pel cos en moviment la porta a estudiar més tard
tècnica Alexander.
Després de treballar un temps amb companyíes de dansa comença a interessar-se més en els
processos que en els successos i es dedica a ocupar-se en la docència i a col·laborar en
projectes de caràcter independent al costat d’INFRA- (Jara Rocha/Ester Jordana), MovLab, la
fundació Antoni Tàpies a Performing the Museum, MAMBO per Teatron, a ARTAS amb La
Poderosa o amb la Clara Tena, el Tirso Orive i l’Aimar Pérez Galí. El seu treball en solitari es
nodreix d’ambdues activitats.
Els solo Manejar el hacer líquido de forma indisciplinada de Mar Medina es presenta dins
de la línia de programació que anomenem Corpografies, centrada en les escriptures corporals
i les narratives de la presència. Treballs de creadors que investiguen la capacitat del cos i el
moviment per articular un discurs sensible, no verbal, on el pensament és acció i el cos és text.

Hardcore Research on Dance amb Georgia Vardarou
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> Càpsules de Creació en Cru
Moments de trobada amb els creadors residents en el centre, pensats per a compartir de
manera confortable i distesa la seva pràctica artística, l’estat actual dels seus projectes, les
matèries i qüestions que apareixen i nodreixen el seu treball. Mostres informals, presentacions
amb diferents nivells d’exposició, sessions obertes d’estudi, projeccions, converses i altres
dispositius per a descubrir l’interior dels procesos de creació.

Càpsules de creació realitzades al 2017:
Obertes al públic:
> 8 de febrer: Tamara Ascanio i Dea Woon Kang
> 17 de març: Sandra Gómez
> 1 d’abril: Angela Peris i Koldo Arostegui
> 7 d’abril: Quim Bigas
> 26 d’abril: Carmen Larraz i Uxue Montero
> 12 de maig: Coral Ortega
> 28 de juny: Janet Parra
> 2 de novembre: Natàlia Espinet

Obertes a convidats específics:
> 24 de gener: Alejandra Pombo
> 17 de febrer: Diana Gadish
> 1 de març: Helena i Júlia Martos
> 16 de juny: Georgia Vardarou
> 28 de setembre: Joaquín Collado

> Programació familiar
Un cuerpo sin vergüenza, d’Angela Peris i Koldo Arostegui

1 d’abril
Una peça sobre l'adolescència dirigida tant a públic adolescent com adult.
Arribem a l'adolescència com un robot de llauna preparat per a qualsevol cosa menys per estar
tranquil·lament descansats en els nostres cossos. A partir dels onze anys unes hormones
descarades s'apoderen del nostre temperament i provoquen inesperats canvis en el nostre cos.
Com en una pel·lícula de ciència ficció mutem, canviem de forma i comencem a convertir-nos
en un ésser diferent.
A vegades encongim les nostres espatlles i amaguem les nostres mirades per ocultar aquesta
metamorfosi. D'altres, som capaços de desafiar el món sencer esculpint ràpidament una opinió
convincent.
Angela i Koldo tenen un desig. Volen tornar a aquesta etapa i utilitzar la pell com a punt de
partida. Construir des de la pell una llar plena de sensacions on descobrir-se i retrobar-se a
cada buit, a cada centímetre. Un lloc segur i fèrtil on brotin les idees i desitjos de la nostra
imaginació, tornant-nos capaços de qualsevol gesta, capaços de l'impossible.
Tripula, de Farrés Brothers i Cia

16 de desembre
Dos científics il·luminats han descobert una nova manera de viatjar i avui ho exposen a un grup
de passatgers. Després de molt treball i esforç, es veuen amb cor de mostrar-nos la seva gran
evolució en els mitjans de transport: el Globus Estàtic. El Globus Estàtic viatja per l’espai,
fregant els límits de la realitat, permetent anar a llocs que fins ara ningú sospitava que
existissin. El viatge promet ser plàcid i poètic, tot i que pot sorgir més d’un contratemps que
obligarà els passatgers a incorporar-se a la tripulació.
Premi Butaca 2016 al millor espectacle per a públic familiar.
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> La Caldera Acull
Més enllà de la programació pròpia o organitzada en col·laboració amb altres iniciatives i
espais, La Caldera posa a disposició de creadors professionals la Sala 6 per a la
presentació de les seves propostes dins l’apartat La Caldera Acull. S’intenta sempre establir un
acord que sigui equilibrat per a les dues parts, però accessible per als creadors.
Aquest any s’han presentat peces de 4 creadors/companyies:
Follow The Leader, de XeviXaviXou
Del 17 al 22 de gener
Estrenada al Teatre Principal d'Olot dins la programació del Festival Sismògraf16, es
presentà per primera vegada a Barcelona a La Caldera.
Aquesta companyia formada per Xavi Estrada i Xevi Dorca es caracteritza per fer de les
seves creacions una mescla de dansa i teatre físic. Fan un tipus d 'espectacles on la
utilització del moviment coreogràfic i l'humor són la base per la recerca d 'un material
escènic que els hi dóna un segell singular. Un llenguatge que barreja estils sense
complexos, àgil, divertit, que pretén entretenir, fer riure i també reflexionar sobre els
diferents conceptes que apareixen en les seves creacions.
Katana, de Pol Jiménez
28 de maig
El jove ballarí i coreògraf Pol Jiménez es declara impressionat per l'estètica i la força dels films
de Quentin Tarantino, i en especial de Kill Bill. "Podia veure perfectament a Uma Thurman
amb les castanyoles i les sabates, preparada per a sortir a escena; posseeix tots els trets
característics d'una ballarina de dansa espanyola", apunta Jiménez, un artista eclèctic però que
s'ha decantat professionalment cap a la dansa espanyola. Va ser aleshores, quan va pensar
que treballar sota la influència d'aquest film, i amb el llenguatge de la dansa espanyola, podia
ser un gran repte. Aprofitant tota la riquesa cinematogràfica, que ens ofereix, que si ens hi
fixem, podria ser pròpia d'una coreografia contemporània. Cossos que vibren, ballen i crean,
des d'una llibertat potent i regeneradora... això és KATAKANA.
Tres ballarines, Ana Botía, Elena Ciruelos i Carmen Muñoz, i una actriu, Adriana de
Montserrat, interpreten les coreografies pensades i dirigides per Pol Jiménez.
All About, d’Increpación Danza
Del 14 al 17 de setembre
A partir de dues coreografies aparentment independents vam decidir compartir un únic espai,
superposar els dos treballs i permetre que es creés un diàleg i que sorgís una nova
dramatúrgia amb entitat pròpia. Neix així aquest nou projecte, que reflexiona sobre el pas del
temps i els canvis de cicle.
Les referències al film All about Eve, (Eva) pel·lícula nord-americana de 1950 dirigida per
Joseph L.Mankiewicz amb Bette Davis i Anne Baxter en els papers principals serveixen per
contextualitzar i donar unitat a la posada en escena. Ramón Baeza.
Increpación Danza, una companyia de dansa que ha partit del flamenc per inventar el seu
propi llenguatge coreogràfic.
El 1993 Montse Sánchez i Ramón Baeza van començar a treballar en la renovació del
llenguatge del flamenc, contaminant-amb elements coreogràfics propis de la dansa
contemporània.
Després de gairebé 25 anys ballant en femení, miren enrere per reflexionar sobre el pas del
temps.
Edén, de Senza Tempo
18 i 19 de novembre
Després de 27 anys de trajectòria professional la cia de teatre-dansa I.Boza / SenZaTemPo
s'acomiadà dels escenaris i l'activitat productiva amb dues funcions a La Caldera.
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SenZaTemPo és un projecte escènic que ha dirigit Inés Boza i que va ser pioner de la dansateatre a Catalunya i de la creació i adaptació d'espectacles de dansa per a espais públics.
Edén Club es va estrenar al Sismògraf de l'any 2016, i es va veure després al Grec 2016
Festival de Barcelona. Creat en col·laboració amb la contrabaixista i compositora de jazz Giulia
Valle i els seus músics, l'espectacle és un muntatge d'alta intensitat visual i sonora que
s'ambienta en un local nocturn, un espai que, entre el vespre i l'alba, tanca les portes al públic i
es disposa a mostrar els espectadors una altra cara de la seva veritat.
Dansa, teatre i narratives no convencionals integren un espectacle que juga amb la dansa
contemporània i amb el teatre on el jazz imaginatiu i les emocions sonores que propicia la
música de Giulia Valle i els seus músics són un element fonamental.
I.Boza /SenZa TemPo
Els seus espectacles visuals, poètics i amb narratives no convencionals, juguen amb la dansa,
el teatre, les imatges projectades i les paraules. En els seus vint anys de trajectòria ha
desenvolupat un llenguatge propi, que combina l'apropament al públic, amb la innovació, el risc
i la recerca constant de noves maneres i formats.
Giulia Valle Group
El quintet de Giulia Valle és, actualment, una de les bandes amb més projecció internacional
del nostre país. La seva música mostra un ampli ventall d'emocions sonores, plena de matisos,
un jazz imaginatiu, imprevisible i impactant; alimentat per una poderosa secció rítmica i dos
solistes de primera línia.

> Programació en col·laboració
> FID (Finestra Internacionalització Dansa): Col·laboració amb la FID amb la
presentació de l’espectacle UnDosTresUnDos d’Albert Quesada
18 d’abril
Aquest no és un espectacle de flamenc. Dos homes ballarins faran ús del seus cossos i de la
seva veu per preguntar ‘què és el flamenc?’ Què fa que aquest llenguatge no escrit, alhora
música i dansa, creï aquesta intensa i immediata comunicació?
El Flamenc és un ancià, però també una forma viva. Des de les arrels més profundes de la
música gitana fins a les grans produccions de l’etapa actual, el seu poder deriva de les
mateixes seqüències rítmiques fonamentals: 123 123 12 12 12. La intimitat i la interacció amb
el púlbic del tablao flamenc genera una complexa xarxa de significat, d’expressió i narració, un
conjunt únic de rituals i tècniques que segueixen creixent i evolucionant.

> Remou-te: Col·laboració amb el projecte Re-Mou-te de l’APDC, amb presentació
del treball resultant: Pelegrins, de Miquel Barcelona
27 d’octubre
L'any 2015 l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i la Fundació SGAE varen
endegar el Re-Mou-Te, un projecte que tenia per objectius apropar creadors de dansa de
diferents generacions i reivindicar el llegat coreogràfic de Catalunya. Artistes de diferents edats
i amb diferents punts de vista revisen conjuntament peces coreogràfiques ja creades, per
arribar a la creació i presentació d'un nou treball. És així com la tercera edició del Re-Mou-Te
estrenà el 27 d'octubre un muntatge basat en la revisió d'El Llibre Vermell de Montserrat que la
companyia Dart, de Guillermina Coll, va estrenar l'any 1988 al Gran Teatre del Liceu.
El nou muntatge es titula Pelegrins, i al capdavant hi té el coreògraf i ballarí Miquel
Barcelona. L'interpreten tres ballarins i un músic en directe. Tornant a la proposta de
Barcelona, aquest la centra en les voluntats de dues figures: la dels pelegrins (de llibertat,
d'aprendre, de moure's, de fer música i compartir moments de joia) i la d'El Llibre Vermell de
Montserrat (de captar aquestes vivències). A més a més de l'estrena, també hi va haver un
col·loqui amb els coreògrafs i intèrprets d'ambdós espectacles, un retrat coreogràfic sobre la
companyia Dart a càrrec del crític de dansa Jordi Sora i una petita interpretació del muntatge
original a càrrec de dos ballarins que varen prendre-hi part.
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> Complicitats en dansa: Presentació dels resultats dels tallers desenvolupats a La
Caldera.
27 i 29 de juny
Projecció del curt documental “El cor es el meu ritme” de Jordi Puig i Mercè Rovira, que
reflecteix l’experiència del procés de Barris en Dansa.
Presentacions dels tallers de Complicitats en moviment:
Taller I: Únic@s
Únic@s es una peça que s’ha desenvolupat en grup per a ballar el que ens fa humans. Dirigit
per Dominik Borucki amb la col·laboració de Rosa Ballarín.
Taller II: Fotogram@s
El projecte focalitza l’atenció en com a partir de determinades dinàmiques de grup escrivim a
l’espai i tracem un camí. En aquest camí generem algunes imatges i els hi associem un
significat dels múltiples que en té. Dirigit per Emma Riba i Laura Alcalà.
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LÍNIA DE SUPORT A PROJECTES D’INTERNACIONALITZACIÓ
> Pla Residències d’Intercanvi de l’Institut Ramon Llull:
PERIFERIC EUROPA’S
Una mirada a la creació escènica contemporània de i des dels països del sud
d'Europa.
Al 2017 La Caldera va rebre el suport de l’Institut Ramon Llull, en el marc del Pla Residències
d’Intercanvi, per desenvolupar un projecte per explorar i activar connexions internacionals,
potenciar el treball en xarxa, impulsar les col·laboració amb altres estructures i la circulació de
creadors i continguts.
El projecte es va articular al voltant de la idea de perifèria i la necessitat de donar visibilitat a la
creació que es genera des de territoris allunyats del centre, ja sigui geogràfic o simbòlic. Per
aquesta raó vam dirigir la nostra mirada a la creació que es produeix actualment a Portugal i
Grècia, països del sud d’Europa que viuen una interessant efervescència en quant a l’escena
contemporània tot i que, malauradament, els seus creadors i propostes artístiques tenen poca
presència a les programacions dels nostres teatres i festivals.
El projecte es va realitzar en dues etapes: un viatge a Portugal al mes de juliol, visitant vàries
ciutats, i una estada d’una setmana a Grècia al mes de desembre visitant la ciutat d’Atenes i la
illa de Corfú.
Als dos països vam contactar i organitzar una intensa agenda d’entrevistes amb creadors,
responsables d’estructures de suport a la creació, espais de residències artístiques, festivals i
agents molt diversos, que ens van permetre tenir una visió bastant complerta i conèixer de
primera mà la realitat, les condicions i els contextos en els quals es desenvolupa la creació
actual en el respectius territoris. En molts casos les entrevistes es van estendre durant vàries
hores, convertint-se en autèntiques sessions de treball, on es va generar un diàleg ple de
complicitats i es van obrir vies possibles de col·laboració en el futur.

PORTUGAL / juliol 2017
Des del principi la idea va ser desenvolupar aquesta primera prospecció amb la complicitat i de
manera coordinada amb La Poderosa, un espai de creació de Barcelona prou proper com per
generar sinergies conjuntes a l’hora de dialogar amb les estructures i artistes als quals ens
volíem adreçar; tant a l’hora de coordinar recursos, facilitant la continuïtat i la circulació dels
projectes acollits, com d’imaginar conjuntament possibles línies de treball a nivell artístic i
estratègies de visibilitat.
Així, del 17 al 25 de juliol Oscar Dasí amb Bea Fernández i Mònica Muntaner van viatjar a
Portugal, visitant les ciutats de Porto, Vila do Conde, Montemor o Velho, Lisboa i Montemor
o Novo. Nou dies en els quals no vam deixar de trobar-nos amb responsables d’estructures de
suport a la creació, en molts casos iniciatives impulsades per artistes o col·lectius d’artistes
però que van més enllà del simple desenvolupament i/o producció de la seva pròpia feina
creativa, generant espais d’acollida, reflexió i pensament al voltant de la creació escènica
contemporània.
A continuació fem un repàs de quines van ser les converses i els diàlegs que es van iniciar de
cara a impulsar la circulació de creadors entre els dos països i les possibilitats que es van obrir
a partir d’aquesta primera trobada presencial.
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PORTO
La nostra primera trobada va ser amb Ana Rocha i Jorge Gonçalves, responsables de
Mezzanine, estructura que opera des de 2009 a la ciutat, generant projectes molt interessants
al voltant de la dansa i les arts performatives contemporànies.
Una bona part de les seves activitats van dirigides a workshops i laboratoris per a
professionals, jugant sovint amb el llenguatge i la seva manipulació, el desplaçament de
continguts i significats per establir noves relacions conceptuals i creatives. Estan especialment
interessats en generar espais que situen a l’artista fora de les lògiques habituals de producció,
sovint amb caràcter site specific, fora dels espais teatrals, per estimular altres dinàmiques
relacionals i de diàleg entre els mateixos creadors i la comunitat.
La seva manera d’operar és molt peculiar. Crida especialment l’atenció la seva preocupació per
incidir en l’escena local, facilitant la circulació d’informació i noves metodologies de treball, la
capacitat d’imbricar-se amb el territori i d’implicar a agents molt diversos. Exemples clars són
alguns dels seus projectes com el «Symposium de Práticas Artísticas», el programa “MARIAS”
enfocat al paper de la dona en les pràctiques, les metodologies i els mitjans de producció
cultural, la seva veu i presència tant a les arts performatives com a l’àmbit de la recerca o
l’escriptura. Menció apart mereix «OUT THERE», un interessant programa de residències i
intervencions en espais no convencionals, amb un fort component participatiu i de connexió
amb diferents comunitats per compartir processos de creació, discussió i treball.
La conversa amb Jorge i Ana va ser molt rica i extensa, marcant una tònica que es va mantenir
amb gairebé totes les trobades que van seguir en els dies següents amb responsables
d’estructures portugueses. Ens va ajudar a entendre com havia afectat al sector la crisis
econòmica severa dels darrers anys, quines havien estat les transformacions/adaptacions
necessàries i com s’havien articulat les respostes per seguir endavant.
Per primera vegada ens van parlar del paper rellevant que ha adquirit Tiago Guedes, que des
del 2015 dirigeix el Teatre Municipal de Porto. Una aposta clara de la municipalitat que ha
permès donar un suport i acollir una bona part de la creació local i nacional, col·laborant,
vehiculant i aglutinant moltes de les iniciatives existents. Un suport que està sent sens dubte
important però que també desperta un cert recel per una part dels creadors i responsables
d’estructures (com en el cas d’Ana i Jorge de Mezzanine) per prioritzar una lògica de producció
i el risc a unificar excessivament les mirades possibles a la creació.
Malauradament, no vam tenir oportunitat de conèixer la versió del propi Tiago Guedes. Ho vam
intentar repetidament però la seva agenda estava molt ocupada en els dies que nosaltres
visitàvem la ciutat i no va ser possible trobar-nos.
Amb qui sí ens vam entrevistar va ser amb un dels membres de l’equip de Mala Voadora, una
companyia de teatre que, a més de les seus propis espectacles i projectes de creació,
desenvolupen tota una sèrie d’activitats de programació operant a l’edifici rehabilitat d’un antic
magatzem al centre històric de la ciutat. Disposen d’una petita sala, petita equipada, que els
permet assajar produccions, realitzar presentacions públiques i acollir residències artístiques i
tècniques; espai social, bar; dos apartaments perfectament habilitats per allotjar als creadors;
espais exteriors de circulació amb terrasses ajardinades.
Tractant-se d’una inversió bàsicament privada, han aconseguir generar un projecte
marcadament independent i desenvolupar un model particular; acullen programacions diverses,
col·laboren intensament amb altres estructures i festival (entre ells DDD, Circular i O Espaco do
Tempo) i diferents programes innovadors que inclouen residències artístiques, contextos de
reflexió i producció de discurs crític, pràctiques d’intervenció social com «Dois por Dois»,
«Happy Togheter», «Showbusiness» o «Vitória 283».
El diàleg ens va permetre entendre en profunditat el conjunt del projecte, les seves implicacions
i interaccions amb el teixit, tant local com nacional i internacional. En definitiva, tota una altra
manera d’accionar i d’entendre la realitat escènica portuguesa.
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No podíem sortir de Porto sense visitar la Fundació Serralves, centre cultural de referència al
país, per entrevistar-nos i dinar amb Cristina Grande, responsable de les arts vives del centre.
Cristina és una de les persones més coneguda i respectada a nivell nacional per la seva
trajectòria i influència. La trobada amb ella va ser tan breu com intensa, ens va desplegar tota
l’activitat que du a terme a Serralves, exposant-nos els canvis que ha hagut en els darrers
anys, així com la seva lectura de com s’està configurant l’escena a partir de les noves
possibilitats que les polítiques culturals progressistes de l’Ajuntament de Porto han obert en els
darrers temps. La seva visió històrica també apuntava a la fragilitat inherent de la situació que,
com sempre, pot bascular en breu si no hi ha continuïtat a partir de les properes eleccions a la
Cámara Municipal de la ciutat.
Ens va sorprendre molt el seu coneixement de la creació actual al nostre país, la seva curiositat
inacabable i l’interès de seguir en contacte amb els nostres projectes per obrir possibles vies de
col·laboració.
VILA DO CONDE
Molt a prop de Porta vam visitar Vila do Conde, localitat on té la seva seu el Festival
CIRCULAR de Artes Performativas, http://www.circularfestival.com/. Vam quedar per dinar amb
Paulo Vasques, un dels seus directors artístics, bona una part de l’equip que organitza el
festival i tres dels quatre artistes actualment associats al projecte: Joclécio Azevedo, Filipe
Caldeira i Joana von Mayer Trinidade.
Després de conèixer de primera mà les característiques, objectius i filosofia del festival i altres
activitats que desenvolupen al llarg de l’any, vam visitar els espais del Teatre Municipal i
l’Auditori Municipal, seus habituals de la programació de Circular i on també acullen artistes en
residència. Al llarg de la trobada vam poder entrar en diàleg amb els artistes associats que ens
van exposar individualment els recorreguts i les propostes artístiques en les quals estan
treballant actualment, una manera d’integrar el discurs i el pensament dels creadors en la
concepció global del projecte.
Ens va semblar especialment interessant la seva capacitat per generar un context que va més
enllà de la temporalitat del festival, tan a nivell de suport i recursos per als creadors per fer la
seva producció, com d’espais de reflexió i pensament, que es tradueix en publicacions
vinculades amb els projectes artístics als que donen suport. Un bon exemple en aquest sentit
és el programa d’activitats pedagògiques «Derivas Artísticas», del qual al 2016 van presentar
«O que pode e arte? O que poder o conhecimento», un encontre especialitzat al que van
convidar a diferents pensadors i teòrics provinents d'àmbits com la educació, la filosofia, la
sociologia, la museologia o la programació.
Circular Festival està molt ben connectat tant a nivell local com amb altres iniciatives i
estructures del territori portugués. La proximitat amb Porto fa que s’estableixin col·laboracions
habituals amb el Teatre Municipal d’aquesta ciutat i altres entitats com Mala Voadora.
MONTEMOR_O_VELHO
La parada a aquest petit poble era obligada per poder trobar-nos amb Vasco Neves, director i
responsable junt a Armando Valente del Festival Citemor, amb 39 edicions degà dels
festivals d’arts escèniques a Portugal.
Amb ell vam poder mantenir dues converses i va tenir temps per explicar-nos les dificultats
extremes que han tingut aquests darrers quatre anys per mantenir viu el festival. De fet, en el
moment de la nostra visita (18 de juliol) encara estaven pendents d’un acord amb el Ministeri
de Cultura per decidir si era possible dur a terme l’edició del 2017, i Citemor sempre s’ha
presentat a principis d’agost. Finalment es van veure obligats a traslladar-lo i es va realitzar del
17 de novembre al 7 de desembre, implicant també les ciutats de Coimbra i Figueira da Foz.
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El diàleg amb Vasco va ser una oportunitat més per tenir una visió de l’evolució de l’escena
contemporània en els darrers anys, alhora que es feia evident la sintonia i proximitat entre els
nostres territoris. La capacitat de Citemor al llarg dels anys per seguir la trajectòria i acollir a la
seva programació a nombrosos creadors d’aquí és un excel·lent punt de partida per poder
plantejar col·laboracions de cara al futur.
Des del meu punt de vista, a través de la seva llarga trajectòria i experiència Citemor ha
desenvolupat una capacitat excepcional per acollir i dialogar amb els creadors i els seus
projectes artístics. Una escolta i cura que els permet generar contextos apropiats per a la
realització dels processos i la presentació dels resultats.
LISBOA
El dijous 20 a Lisboa ens vam trobar amb la coreògrafa Vera Mantero, fundadora de O Rumo
do Fumo, i Miguel Pereira, creador associat a aquesta estructura. A la reunió també van
assistir Cátia Mateus i Maria João Garcia, responsables de producció de projectes.
Una vegada més, van fer una revisió de com la crisi econòmica del 2008 va afectar la seva
situació i com van aconseguir adaptar-se a la nova realitat. Entre altres coses, i degut a la forta
pressió immobiliària, van tenir que deixar l’espai que compartien amb Forum Dansa al barri
d’Alkantarà. Les dues estructures segueixen compartint estudis i oficines a un nou
emplaçament, molt més modest, al barri de Penha de Lisboa.
La crisi econòmica va significar també un moment d’inflexió i replantejament profund, marcat
per l’acumulació de cansament, l’impossibilitat de creixement i la pèrdua de sentit, tant a nivell
personal com professional i artístic. La narració d’aquestes circumstàncies va donar peu a un
diàleg carregat de reflexions de caràcter social i polític, i qüestionaments sobre la funció de l’art
en el món contemporani. L’intercanvi dels interessos i motivacions a l’hora de generar els
projectes des de cada una de les nostres realitats i territoris, va facilitar l’aparició d’una
complicitat i entesa que pensem són una molt bona base de cara a buscar i fer viables futures
col·laboracions.
El dia següent vam continuar amb una trobada intensiva amb Hugo Barros, productor i
responsable de comunicació d’EIRA http://www.eira.pt. una estructura dirigida pel creador
Francisco Camacho que des de 1993 treballa per el desenvolupament de la dansa i les arts
performatives contemporànies a Lisboa i que, entre d’altres projectes organitza el Festival
Cumplicidades.
Vam visitar les seva seu, el Teatro da Voz al barri de Graça, i vam poder conèixer a fons la
trajectòria de aquesta estructura, la seva evolució i les seves línies d’acció actuals.
Especialment en relació al treball dels artistes associats que en aquests moments formen part
de l’EIRA. Van tornar a aparèixer moltes afinitats en la manera de concebre el suport a la
creació i la seva difusió en el context local i internacional, establint un diàleg intens relacionat
amb les noves estratègies de producció i circulació del treball d’una determinada creació que
segueix tenint problemes de visibilitat en els nostres respectius països, a diferència del que
succeeix a molts altres llocs d’Europa.
Aquesta diferència d’apreciació i posada en valor de la cultura contemporània entre el nord i el
sur d’Europa va ser un altre tema recurrent a les converses de la nostra gira portuguesa, i mica
en mica va donar pas a una reflexió sobre l’idea de ‘perifèria’, no només geogràfica, que estava
latent des del principi a l’hora de concebre el projecte.
El dissabte 22 vam trobar-nos amb João Fiadeiro, un altre dels noms indispensables de la
nova dansa portuguesa, a la seu de la seva estructura l’Atellier RE.AL, www.re-al.org. Potser
va ser la vegada que més ens va impressionar constatar els efectes de la crisi i com s’ha
modificat la realitat, especialment després d’haver tingut l’oportunitat de col·laborar amb ells en
altres ocasions.
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La mateixa infraestructura de l’edifici i la seva funció ha canviat radicalment en poc temps, a
conseqüència de la retirada total i sense previ avís al 2015 dels ajuts que rebia. Una situació
extrema que va obligar a João a llogar una part important dels espais, convertint les oficines en
les quals abans treballaven entre 5 i 7 persones per desenvolupar les activitats de RE.AL en un
espai de co-working. Les habitacions del pis superior, abans destinades a allotjar artistes
residents, actualment es lloguen a airbnb per poder sostenir les despeses de manteniment de
l’edifici.
Tot i això, João ha sapigut aprofitar l’ocasió per re-direccionar la seva trajectòria com a creador,
enfocar-se al desenvolupament del CTR – Composição em Tempo Real, una metodologia de
treball que va començar a estructurar fa anys i ha tingut una forta influència en molts creadors
nacional i internacionals de generacions posteriors.
Immediatament van aparèixer diferents modalitats de col·laboracions possibles entre les
nostres estructures, combinant workshops i residències de creació de cara a projectes que
Fiadeiro estava començant a plantejar en el moment de la nostra visita. En qualsevol cas, no es
materialitzarien abans del 2019 i vam quedar en mantenir el diàleg obert, seguir actualitzantnos de l’evolució dels respectius projectes per tal de buscar el moment més idoni i les
condicions per dur a terme un intercanvi.
Just sortint de RE.AL, i per recomanació del mateix João vam poder visitar Rua das Gaivotas
6, un nou centre municipal d’arts performatives que actualment gestiona la companyia Teatro
Praga. Una visita curta, perquè havíem de sortir aquella tarda cap a Montemor_o_Novo, però
que ens va deixar amb ganes de poder contactar amb ells més endavant per conèixer millor el
projecte.
MONTEMOR_O_NOVO
Aquella mateixa nit, al Convento da Saudação de Montemor_o_Novo, ens esperava una
agradable sorpresa; un sopar de benvinguda amb un grups de creadors sonors, en aquell
moment en residència artística, i la presentació d’una acció-concert a càrrec de l’artista João
Bento. Pia Kraemer, responsable de relacions internacionals a O Espaço do Tempo,
l’estructura que va engegar ara fa 15 anys el coreògraf Rui Horta, va ser una fantàstica
amfitriona propiciant el diàleg distés i la interacció entre tots els assistent a la vetllada.
Al dia següent, diumenge 23, vam tenir una trobada més formal amb Pia, on vam poder
compartir amb calma les visions dels projectes que estem impulsant des de les nostres
respectives estructures i analitzar l’evolució de la creació escènica contemporània als dos
territoris, comptant amb la seva visió privilegiada de la situació general del context portuguès.
O Espaço de Tempo és una estructura transdisciplinària que dóna suport a nombrosos
creadors portuguesos i internacionals amb un extens programa de residències artístiques en
àmbits que van del teatre a la dansa, performance, música o arts visuals. Participa a moltes
xarxes internacionals però també dintre del teixit portuguès, i organitza biennalment la
Plataforma Portuguesa de Artes Performativas. Han aconseguit generar un model de
projecte artístic descentralitzat amb una intensa relació de proximitat amb l’entorn i la
comunitat.
Sens dubte és un referent i una de les estructures portugueses amb més capacitat per generar
un intercanvi efectiu a nivell de residències artístiques, per potenciar la circulació de creadors
en les dues direccions.
Al dia següent, tornàvem a Barcelona després d’aquests intens recorregut de nord a sud pel
territori portuguès. Esgotats però excitats i il·lusionats per totes les possibles implicacions de
cara a futures col·laboracions que es van obrir entre els dos territoris.
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CONSEQÜÈNCIES: CONNEXIONS I COL·LABORACIONS EN MARXA
De moment, s’ha concretat una residència de creació amb Rafael Álvarez, artista associat a
EIRA i acollit regularment a O Espaço do Tempo, que es durà a terme a La Caldera a finals de
març de 2018. Entre La Poderosa i La Caldera estem treballant, en contacte amb O Rumo do
Fumo, Eira i O Espaço do Tempo, per veure la manera que un o dos creadors més vinguin a
Barcelona al llarg del primer trimestre de l’any. L’objectiu és generar un petit context compartit,
amb presentacions informals dels seus processos de treball, i començar a donar a conèixer la
jove creació portuguesa a públic i professionals del nostre entorn.
Paral·lelament s’ha iniciat un diàleg amb Gustavo Monteiro, un altre jove creador que també
ens ha contactat a través de Hugo Barros de Eira, per estudiar la possibilitat d’acollir-lo en
residència a La Caldera a la tardor de 2018 per un període de recerca de cara al seu nou
projecte.
Per part nostra hem convidat a Vera Mantero a participar en la propera edició de l’Stage
Internacional d’Estiu (agost 2018) però estem pendents de la confirmació de les dates d’un
projecte que ja té compromès a Xile per veure si és viable. També volem plantejar al Festival
Grec una petita programació dintre de Corpografies a la qual ens agradaria poder convidar a la
creadora portuguesa per presentar "Los Serrenhos do Caldeirão, ejercicios en antropología
ficcional", un dels seus últims treballs.
A més, hem seguit mantenint un contacte regular via skype amb Vasco Neves de Citemor, en
principi per actualitzar-nos respecte als continguts de la programació del festival i els projectes
que estan començant a engegar de cara a un nou conveni bianual: entre ells un pla de
residències artístiques continuat i no vinculat directament amb la programació de festival i un
interessant projecte comissariat per Catarina Saraiva que combina una trobada d’artistes amb
moments de programació de treballs, on possiblement es convidarà a algun creador d’aquí.
A partir d’aquestes converses vam començar a treballar en una primera col·laboració de cara al
2018; la possibilitat d’acollir en residència a Montemor_o_Novo a un dels creadors que
hem estat acompanyant recentment a La Caldera, i que posteriorment es presenti la seva feina
a Citemor. Més o menys en aquell moment l’ICUB va obrir una línea de suport
d’internacionalització per fàbriques de creació, on vam presentar la proposta per aconseguir el
finançament d’una part de les despeses d’aquesta col·laboració. Finalment serà Diana Gadish
qui viatjarà amb el seu equip a Montemor_o-Velho al mes de maig per seguir elaborant Atlantis
2018, el seu projecte de creació actual (la continuació del que va ser resident a La Caldera en
2017), i més endavant, al mes d’agost, presentarà el seu solo ‘Lucy’ dintre de la programació
del festival.
GRÈCIA / desembre 2017
Al desembre es va dur a terme la segona part del projecte Periferic Europa’s, amb el viatge a
Grècia per part de dos membres de l’equip de La Caldera, Lucia Buedo i Oscar Dasí. Una
estada de 7 dies que ens va portar a visitar la isla de Korfú i la ciutat d’Atenes per conèixer a tot
un seguit de creadors i estructures que havíem contactat seguint les indicacions de creador(e)s
grecs que han passat darrerament per La Caldera, en concret: Anastasia Brouzoti i Stavros
Apostolakos (acollits en residència al 2016 com a part de la col·laboració amb el Certamen
Coreogràfico de Madrid), Georgia Vardarou (creadora resident al 2017 i participant al Brut
Nature) i Patricia Apergi (va realitzar una classe magistral dintre de l’Stage d’Estiu 2017,
aprofitant que Aerites Dance Company estava presentant una obra seva dintre de la
programació del Grec).
CORFÚ
Dilluns 4 de desembre. Arribada a Corfú per conèixer Garage 21 un espai que gestionen les
germanes Mary i Evangelia Randou. Aquell mateix vespre es tancava el Festival 5 amb una nit
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d’improvisació de música i dansa i vam tenir l’oportunitat de veure Garage i el seu equip en
acció.
Garage 21 és un lloc dedicat a la dansa, la performance i la investigació artística, que acull
festivals, espectacles de dansa i teatre, conferències, tallers i projeccions. El seu objectiu és
convertir-se en el punt de trobada dels artistes grecs i estrangers, per mostrar el seu treball
però també com espai per desenvolupar pràctiques de creació, investigació i intercanvi.
El dia següent vam mantenir una reunió amb Eva i Mary per visitar amb més calma l’espai i
coneixer més detalls del projecte. Garage 21 neix en 2012 en un antic concessionari de cotxes
familiar, com una iniciativa privada impulsada per dues professionals de la dansa. Fan formació
per adults no professionals perquè entenen que és una necessitat apropar-se a la gent de la
comunitat i apropar-la a la dansa. No reben cap suport institucional però tenen una xarxa de
col·laboradors molt implicats.
Com ha centre de residències reben una aportació de l’organització Neon (5.000€) per
projectes que acaben en la presentació de una performance i són membres de Res Artis, una
xarxa internacional de centres de residència que ha estat molt útil per difondre el projecte. Fins
el moment han passat més de 40 artistes en residència. Reben una mitjana de 60 propostes de
residències l’any i per als propers dos anys han decidit seleccionar 24 projectes. Habitualment
els artistes seleccionats també ajuden a difondre la següent convocatòria de residències,
arribant a un altre circuit més especialitzat i de proximitat.
Ens comenten que per elles va ser molt útil posar una quota de 10€ per aplicar a les seves
residències, com a mesura dissuasiva per a que la gent es pensés si realment era el lloc a on
volien enviar la seva sol·licitud.
El diàleg amb les germanes Randou va anar molt més enllà de les qüestions pràctiques o de
funcionament, connectant amb l’impuls, l’energia i l’entusiasme necessaris per desenvolupar un
dels projectes més improbables i fascinants que hem conegut en molt de temps. Ens vam
acomiadar amb el desig clar de seguir coneixent-nos, il·lusionats amb la possibilitat de trobar
l’oportunitat de col·laborar en el futur i amb un bon llistat de contactes de persones a conèixer
en els següents dies. Artistes com Sofia Mavragani, Agni Papadelli, Christos Papadopoulos o
Eurípides Laskaridis i Frosso Trousa, responsable del Festival Arc for Dance de Atenes.
ATENES
Dimecres 6. El primer dia a la capital hel·lena vam visitar Kinitiras per trobar-nos amb la seva
directora artística, Antigoni Gyra. Espai de referència dintre de la comunitat de la dansa, obert
des del 2008, Kinitiras va ser el primer centre de residències per artistes de performance a
Grècia. Fins al punt que no aconseguien el permís per obrir l’espai perquè des de
l’administració no sabien que volia dir un espai de residències i ho van traduir al grec com
Artistic Home.
En el moment de la nostra visita estaven just celebrant el seu aniversari, que coincideix amb la
mort d’Alexis Gregoropoulos, adolescent assassinat per la policia a un barri d’Atenes al
desembre de 2008. Antigoni estableix un paral·lelisme entre el seu recorregut i la història dels
últims anys de Grècia. El projecte parteix d’una companyia de dansa-teatre que neix al 1996 i
van poder muntar l’espai gràcies a un ajut que van aconseguir destinat a desenvolupar negocis
per famílies amb més de tres fills.Tenen un vincle fort amb la formació que és una de les fonts
de finançament.
Kinitiras és una xarxa artística internacionalment reconeguda que uneix a professionals i
aficionats a través de les arts escèniques. Han creat el projecte EK PLIXI que porta la dansa a
l'escola i especialment a l'educació primària. Des de 2010, Kinitiras organitza el Festival In
Progress-Feedback per a joves artistes, així com concursos d'interpretació a través dels quals
han sorgit joves artistes amb una influència important en el mapa cultural del país. Finalment, el
Laboratori Coreogràfic de Kinitiras, centrat en un entorn multicultural, ha estat una important
innovació dins del sector de la dansa a Grècia i internacionalment entre el 2011 i el 2014. El
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principal objectiu de Antigone com artista a Kinitiras és treballar amb la comunitat i el sitespecific i actualment està desenvolupant amb una col·laboradora i investigadora un projecte a 3
anys per crear una plataforma digital i física d’arts escèniques.
Actualment acullen 4 projectes en residència l’any i articulen les convocatòries a través d’un
tema. L’any passat el tema escollit va ser l’amor. Al mateix centre disposen d’un petit espai
d‘allotjament, un altell construït a la manera d’autocaravana per un arquitecte.
Parlem de possibles col·laboracions, partint de l’interès comú en el cos i dansa com a motor
dels nostres projectes, i de fer circular les respectives convocatòries de residències de manera
selectiva entre creadors pròxims a les nostres estructures.
També ens recomana contactar i trobar-nos amb alguns artistes: Eleni Papaioannou qui
treballa amb Alex Gotch, Artemis Lampiri, una de les seves principals col·laboradores de
Kinitiras qui està desenvolupant un nou llenguatge de moviment i considera especialment
interessant com a talent emergent, Aria Boumbaki, Iasonas Venetsanopoalos, artista visual i
performer, i Penelopi Iliasku la directora de l’Isadora Duncan Dance Center. La nostra agenda
per als dies de Grècia comença a estar repleta.
Dijous 7. Pel matí vam tenir una trobada amb Elli Papakonstantinou, artista, directora teatral.
L'any 2001 va fundar la companyia ODC Ensemble, un grup políticament orientat en el camp
de l'art i de la performance, i durant la crisi a Grècia es va convertir en una emprenedora i
connectora política de diferents actors de la societat. Al 2011 funda i fins fa poc gestiona
Vyrsodepseio, una antiga fàbrica de pells transformada en un centre cultural amb diversos
escenaris, un espai alternatiu que ha tingut un paper molt rellevant en el context de les arts
escèniques contemporànies a la ciutat. Un projecte que decideix abandonar quan se’n adona
que s’està convertint en negoci i perd el seu sentit social.
Actualment segueix girant amb la seva companyia per tota Europa i prepara un nou projecte al
voltant de la temàtica de la post-veritat, el que ens porta a una conversa sobre la situació
política a Catalunya, gaire bé una entrevista que va enregistrar com a part de la seva recerca.
Estaria interessada en portar a Espanya The cave, la nova producció s’estrena el 31 de gener
del 2018.
Pensem en altres tipus d’intercanvis que no tenen perquè ser físics. Ens parla d’Athanasia
Knellopoulou, ballarina i coreògrafa que ha treballat amb Pina Bausch i ha tornat fa un any a
Grècia, i de Pauline Huuet, una creadora francesa que viu a Atenes, la feina de les quals troba
especialment interessants de contactar. També de Megaro Mousikis, un gran centre cultural
dedicat a la música, amb activitats culturals i educatives, que compta amb un nou director
artístic que està desenvolupant una línia contemporània molt interessant i promovent el paper
de la cultura a la comunitat.
Per la tarda ens trobem amb Yannis Adoniou's , director i coreògraf de la companyia KUNSTSTOFF i actual director artístic del Trii Art Hub, un nou espai d’arts visuals i tallers a on també
es fan residències per ballarins així com mostres de dansa i performance.
Ens explica el seu recorregut artístic que passa per ser un ballarí de clàssic que estudia a
Alemanya. S’estableix a San Francisco on crea la seva companyia i és professor de la
Universitat. Allà passa 21 anys. Recentment ha col·laborat amb Marina Abramovic per una
performance de 92 hores de durada en el Benaki Museum.
Parla de ‘facilitar una tela en blanc als artistes’ i del seu interès en donar suport als creadors
grecs, proveir-los d’un espai per fer sonar més fort les seves veus.
Per segona vegada apareix a les nostres converses Neon, una organització sense ànim de
lucre que treballa per apropar la cultura contemporània a tothom, fundada el 2013 pel
col·leccionista i empresari Dimitris Daskalopoulos per trencar amb la convenció que limita la
fundació d'art contemporani d'un col·leccionista a un sol lloc. Actua sobre multitud d'iniciatives,
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espais i contextos cívics i socials. Es tracta d'exposar la capacitat que l'art contemporani per
estimular, inspirar i afectar l'individu i la societat en general. Neon col·labora constructivament
amb institucions culturals i dóna suport als programes d'institucions públiques i privades per
augmentar l'accés creixent i la interacció inventiva amb l'art contemporani.
I per acabar el dia ens vam entrevistar amb Agni Papadelli Rossetou, ballarina i coreògrafa
que actualment està fent l’assistència de moviment d’una obra al Teatre Nacional d’Atenes però
que desenvolupa la seva pròpia feina de creació. Enss parla de la seva nova peça ‘Room’, una
aproximació femenina a la dansa a través de la improvisació on cada ballarina desenvolupa la
seva identitat però sempre dintre del grup i en relació amb les altres.
Divendres 8. Trobada al matí amb Ioanna Antonarou del Festival Akropoditi a l’illa de Syros.
Ens explica els orígens del projecte, que neix a una antiga escola de dansa que Ionana
juntament amb Angeliki Sigourou van agafar com a espai de treball per la seva companyia de
dansa, que combina gent professional amb gent no professional. L’espai té dos estudis i un
espai de residència.
Amb el temps va sorgir el projecte del Festival (2013) que té una durada de 15 dies amb
workshops d’una setmana i intensius de cap de setmana. Compten amb uns 100-150
participants i conviden a professors de Grècia i internacionals. Durant el Festival utilitzen dos
espais com a espais d’exhibició; un dels estudis del seu propi centre i el teatre municipal de
Syros amb 100 localitats. L’any passat va ser el primer any que van rebre una ajuda
institucional.
Per un altra banda, realitzen residències de gener a maig i d’octubre a desembre, d’una
setmana a un màxim d’un mes de durada. Donen 6 residències anuals i no fan convocatòria
pública.
Ens parla de Rice Festival a l’illa de Hydra, un espai de trobada entre artistes que comparteixen
pràctiques i eines que porta Vitoria Kotsalou juntament amb Michael Klien.
Per la tarda visitem el Duncan Dance Research Center on ens rep la seva directora Penelopi
Iliaskou, tota una institució dintre de la comunitat de la dansa.
Penelopi ens explica l’origen i la historia de l’edifici on està ubicat el centre, dissenyat i construït
el 1903 pel germà d’Isadora Duncan, Raymond Duncan, quan van arribar a Atenes per viure i
establir un lloc per a la dansa. Dissenyat d'acord amb les especificacions d’una antiga mansió
micènica, l’edifici és un dels pocs llocs de tot el món que s'han creat específicament per a la
dansa i que, cent anys més tard, encara serveixen per a aquest propòsit. És la realització de la
visió utòpica dels Duncans d'un espai on la dansa està en una relació fluida i constant amb la
vida quotidiana.
L'any 1980, l'Ajuntament de Byronas va emprendre la renovació de l'edifici, que s'ha
categoritzat pel Ministeri de Cultura com a Monument Modern. L'obra es va completar el 1992 i
la seva peculiar arquitectura incideix en els usos dels espais, com va dir Penelopi “les
topografies dels llocs marquen la narrativa dels espais.” Avui dia, DDRC és:
- centre de residència internacional per a artistes i companyies de dansa que elaboren
projectes experimentals i de recerca
- plataforma per a la presentació d'obres de petit format (sala d'interior i exterior),
- camp d'exploració i desenvolupament tècnic i artístic de dansa per a nens i aficionats
- fòrum per a l'intercanvi de discursos crítics i idees entre artistes, públics i la comunitat local
- marc ambiental per a instal·lacions, site-specific i altres projectes interdisciplinaris,
- punt de referència i font d'inspiració per a tota la comunitat de dansa i investigadors del llegat
Isadora i Raymond Duncan.
Com a partidari de l'experimentació i el desenvolupament creatiu en el camp de les pràctiques
d’arts escèniques contemporànies, DDRC acull una àmplia varietat d'activitats: presentacions
de petit format d'obres de dansa i sites-specifics, programes de recerca, cursos per a nens i
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adults, tallers, residències internacionals per a artistes de dansa i ofereix espai d'assaig per a
companyies de dansa i artistes individuals.
Penelopi ens explica que tenen molt present el treball amb la comunitat i que l'Escola de Dansa
DDRC, que compta amb més de 400 estudiants -tants nens com adults-, és el nucli del
programa educatiu del Centre.
Són membres fundadors de EDN (European Dancehouses Network), i han desenvolupat
nombroses col·laboracions amb altres entitats nacionals i internacionals. Des de l'any 2006, en
col·laboració amb EDN, el projecte Mòdul Dance (dintre del programa europeu de Cultura
2007-2013) i socis locals, DDRC ha configurat un nou objectiu: donar suport i oportunitats a
artistes en cada etapa del procés coreogràfic, incloent la investigació, residències artístiques i
la mobilitat, així com en la producció, presentació i difusió del seus treballs.
Pels propers dos anys estan desenvolupant el projecte ‘The craft and the art’, on faran
convocatòries per projectes, laboratoris i tallers comunitaris al voltant de les relacions entre
l’artesania i l’art.
Ens parla del Kalamata Dance Festival, dirigit per Linda Kapetanea i Jozef Frucek, i de Martha
Passakopoulou i Aris Pappadopolous, residents seus que han estat seleccionat per Aerowaves.
Aquella mateixa tarda visitem l’Onassis Cultural Center on ens reben la seva directora
artística Katia Arfara i Christina Liata, responsable de gires internacionals. Després de
mostrar-nos les instal·lacions del centre cultural ens conviden a veure l’obra ‘Demons’, del
director rus Konstatin Bogomolov.
Dissabte 9. Encontre amb Artemis Lampiri, artista emergent formada a Arnhem (Holanda) i al
tornar a Atenes pren contacte amb l’escena grega a través de Kinitiras, on guanya un premi.
També treballa amb el Duncan Dance Research Center que li produeix una peça. Ha participat
al Festival de joves coreògrafs i actualment està preparant un quartet, ‘Any one’, creació per la
qual ha rebut una ajuda institucional.
Ens parla d’un projecte suís ‘The Art of a Culture of hope’ el qual té com a objectiu a llarg
termini acabar fent una llei sobre l’esperança. També ens parla de ‘Mad love’, un projecte d’un
artista britànic sobre centres psiquiàtrics i d’un nou festival que ha sorgit a Chania (Creta),
Dance Days.
Al final de la convers, planteja que estaria interessada en treballar el material de la seva nova
peça amb ballarins o ballarines de Barcelona, com a possible col·laboració amb La Caldera,
Aquella mateixa tarda mantenim una entrevista amb Euripidis Laskaridis, director d'escena,
director de curtmetratges i intèrpret, uns dels creadors grecs amb més projecció internacional
en aquests moments.
Ens explica el seu procés de treball, el qual parteix dels materials per començar a crear. En el
seu cas no li interessa una residència de creació perquè sempre utilitza molts materials per
començar a elaborar les seves propostes i necessita estar envoltat d’un equip d’amics i
col·laboradors que des del primer moment li estan donant feedback. Per aquestes raons li és
molt més pràctic treballar a Atenes. Potser en un estadi més avançat de la creació o inclús al
final per a fer una residència tècnica, ho veu més factible.
Ens recomana parlar amb Froso Trusa i amb el ballarí Ionannis Mandafounis
Diumenge 10. Al matí ens trobem a la Plaça Syntagma amb Vitoria Kotsalou, creadora que
organitza juntament amb Michael Klein el Festival RICE (Radical Institute for Choreographic
Enquiry) des de fa 5 anys.
RICE és una organització cultural sense ànim de lucre. Una iniciativa cultural única que es basa
a l'illa d'Hydra, on es reuneixen artistes, pensadors i persones interessades en l’estudi de les
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relacions humanes a partir del cos i el moviment i intentar respondre de manera significativa als
reptes del nostre temps. Hydra és un lloc molt característic, sense cotxes, només et pots moure
caminant i això afecta a la gent.
Un festival interdisciplinari i atípic, on el primer any van convidar a 7 persones a pensar que
volien fer. El segon any van ajuntar gent sense un objectiu concret. El tercer decidiren crear
una escola sense professors on proposen pràctiques que han treballat durant les edicions
anteriors. Cada any són més o menys la mateixa gent i parteixen de la idea d’aplicar les idees
que apareixen a les trobades també en la seva vida quotidiana.
No reben ajuts de cap tipus. Els participants s’allotgen a l’escola nàutica de Hydra a on hi ha
lliteres i el cost per participar és de 450€ pels 10 dies amb menjar inclòs. Els hi agradaria tenir
ajudes per oferir el festival gratuïtament.
Ens explica també el projecte de Winter Rice, en el que a través d’un crowdfunding van recollir
diners per fer unes motxilles amb articles de primera necessitat i les van anar a repartir a un
camp de refugiats entre les persones que creien que ho necessitaven més.
Vitoria ens va plantejar la possibilitat de venir a La Caldera per realitzar una residència
d’escriptura i finalitzar un projecte de llibre que porta desenvolupant durant 2 anys, en el que
Michael Klein és el seu mentor.
Just desprès tenim una cita amb Sofía Mavragani, coreògrafa, professora i dissenyadora de
conceptes. El seu treball se centra en la creació d'actuacions que utilitzen la físicalitat com a
ingredient principal i comuniquen idees socials i polítiques. Les seves obres han estat
presentades a diversos festivals locals a Grècia, Europa i Argentina.
L'intercanvi internacional, la comunicació artística i la col·laboració interdisciplinària són el nucli
de la seva motivació i pràctica. És membre fundador de Fingersix, una xarxa artística
internacional, i de l'organització sense ànim de lucre Fingersix / Athens. Juntament amb el
coreògraf Tzeni Argyriou, ha desenvolupat el projecte "DOBEDoBeDO" de Improvisació (20102012). Més de 70 ballarins, actors, músics i amants de la performance van participar en cada
edició.
També està interessada en el camp de l'educació i ha desenvolupat tallers experimentals sobre
improvisació i composició, com el taller nocturn d'expressió física no convencional anomenat
"OUT OF ORDER" i el projecte de recerca playPLACE que s'ha celebrat a 17 ciutats d'Europa,
Amèrica Llatina, Àfrica i Oceania.
Ens parla del solo ‘Lady R.’, interpretat per Chara Kotsali i inspirat en l'últim text de Rosa
Luxemburg, escrit just després que l'aixecament del moviment Spartacus fos aixafat pel govern
alemany i en les hores prèvies a la seva detenció i assassinat pels Friekorps. ‘Lady R’ té lloc en
el context del projecte d'art públic Monument to Revolution de Sanja Iveković i en el marc de
Documenta 14 a Atenes.
Ens comenta també el projecte ‘Breaking Art’, que realitza juntament amb el compositor Thanos
Polymeneas-Liontiris. Un workshop de creació per a joves coreògrafs i compositors que
treballen durant 8 setmanes conjuntament per a crear una peça que desprès serà presentada
en el Megaron Musikis, l’auditori d’Atenes. 6 coreògrafs treballen amb 6 compositors amb
l’objectiu de crear una peça original que serà presentada davant del públic el 17 i 18 de març
del 2018.
L’última trobada d’aquell últim dia a Atenes va ser amb Frosso Trusa, professional de la dansa
que dirigeix una escola de dansa i des de 2008 organitza el Festival Arc for Dance d’Atenes. Un
esdeveniment que s’ha convertit en un punt de trobada per a interessants en la dansa de
Grècia i de l'exterior, però també s’acosta al públic de la ciutat per proposar-los un contacte
substancial amb diferents versions del pensament coreogràfic contemporani. Cada any, el
Festival s’articula al voltant d’un tema diferent, directament o indirectament relacionat amb la
dansa, que funciona conjuntament com a mitjà d’intercanvi d’idees i d’informació.
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Frosso s’ofereix a parlar amb el ministre de cultura per veure si pot cobrir les despeses dels
artistes que eventualment pugin venir a treballar a La Caldera. També ens recomana la feina
d’Anastasia Valsamaki, ballarina i coreògrafa qui va participar aquest 2017 a Aerowaves amb la
peça ‘Sync’.
CONSEQUENCIES: CONNEXIONS I POSSIBLES COL·LABORACIONS
Visitar Grècia, entrar en contacte amb tota la gent que vam conèixer i els sues projectes, les
diferents maneres d’operar i organitzar-se va ser una experiència rica, intensa i colpidora per
molts motius.
Un dels aspectes més interessant va ser conseqüència del nostre desconeixement de l’escena
grega. A partir d’un pocs contactes inicials la nostra agenda es va anar omplint de cites, la
majoria amb gent de la qual no teníem cap informació, desconeixíem absolutament el treball
artístic de les persones amb les quals ens anàvem entrevistant. Això ens va permetre escoltar i
conversar amb elles sense cap concepció prèvia, amb curiositat, lliures de prejudicis,
valoracions estètiques o formals. Realment alliberador i tota una lliçó.
Només uns dies després de tornar a Barcelona vam començar a rebre materials via email i vam
poder visionar vídeos dels seus treballs, amb propostes anteriors o assajos de processos de
creació actuals, tan se val, descobríem els universos que abans ens havíem imaginat a partir
de paraules, mirades i gestos intercanviats a una conversa informal a un cafè d’Atenes.
De moment només em concretat la residencia d’escriptura amb Vitoria Kotsalou, que ens
visitarà a principis de març i ja ha plantejat un moment obert per compartir la seva pràctica amb
la comunitat de creadors vinculats a La Caldera.
Però estem molt interessats en seguir mantenint contacte amb moltes de les estructures i
creadores (gaire be totes són dones) que vam conèixer aquells dies. En especial, ens agradaria
molt poder portar la feina de Sofia Mavragani a Barcelona, ja sigui el solo “Lady R” o la nova
peça que estrenarà al més de juny, ja que trobem que les seves propostes tenen una potència i
un impacte poc habitual en el nostre entorn. En qualsevol cas, estem convençuts que trobarem
maneres de establir col·laboracions entre els dos territoris en el futur.
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> Barcelona International Dance Exchange
Un any més La Caldera va acollir el Barcelona International Dance Exchange (BIDE) una
plataforma per al treball en xarxa i l'intercanvi creatiu entre coreògrafs, ballarins i performers
professionals. BIDE és una plataforma única en el seu concepte perquè proposa una forma de
treball horitzontal, un espai per conèixer-se i treballar junts, trobar inspiració i possibles futures
col·laboracions. L'interès de BIDE és la performance, la recerca i l'ensenyament. Els
participants han de ser professionals i comptar amb experiència en aquestes àrees.
L'esdeveniment BIDE va tenir lloc del 27 al 30 d’abril i va omplir La Caldera de professionals de
diferents nacionalitats i disciplines de moviment.
Durant el procés de BIDE, es treballa en laboratoris que cada participant pot triar d'acord al seu
interès. Al final de cada dia hi ha un espai per presentar les conclusions de cada laboratori,
aquestes poden ser una petita peça en format work in progress, una improvisació o solament
una xerrada, d'aquesta manera es facilita l'intercanvi i es pot dialogar sobre les experiències
viscudes en els laboratoris i les performances.
BIDE ofereix als participants de l'esdeveniment d'abril, la possibilitat d'aplicar per a la resta dels
esdeveniments post BIDE que es realitzen durant l'any.
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LÍNIA DE SUPORT A PROJECTES DE TERRITORI
> Dansa a les escoles
Des de la seva arribada a Les Corts La Caldera desenvolupa el programa iniciat pel Districte,
amb l’objectiu d’apropar la dansa als més petits, posant-los en contacte amb el món de la
creació a través del moviment.
Des de La Caldera apostem per oferir a les escoles i als infants espectacles de qualitat i
adequats als diferents cicles educatius.
Proposta educativa:
1. Possibilitat de realitzar un Taller de dansa creativa a l’escola per a Primària.
2. Visita a La Caldera i espectacle: Visita de les escoles a La Caldera per conèixer on
treballen i com preparen els seus espectacles els professionals de la dansa.
3. Espectacle per a cada cicle educatiu, seleccionats amb molta cura.
4. Xerrada amb els creadors per intercanviar impressions
5. Dossier pedagògic dirigit als educadors dels centres escolars, i té com a finalitat donar les
eines per realitzar un treball tant previ com posterior al visionat de l’espectacle.
Des del 2016 La Caldera forma part del Consell d’Innovació Pedagògica de l’Ajuntament de
Barcelona i la seva proposta educativa és inclosa a l’oferta anual del PAE.
Espectacles:
En el curs 2016 - 2017 els espectacles seleccionats van ser:
> Proposta educativa per a infantil: 30 elefants sota un paraigua, de La petita
malumaluga
del 12 al 15 de desembre de 2017.
•

Visita per part de les escoles al centre de creació La Caldera per assistir a la
representació de l’espectacle 30 elefants sota un paraigua, de La petita malumaluga.

Un espectacle sense complexes per a nens i nadons sensibles. El moviment, la narració i la
música vinculen adults i nadons en el món de les emocions.
La petita malumaluga
És una companyia especialitzada, exclusivament, en creacions adreçades a nadons i primera
infància (0-6). Aposten per projectes creatius respectuosos, propostes no infantilitzades i
produccions artísticament contemporànies.
Els directors, l’Eva Vilamitjana (ballarina i coreògrafa) i l’Albert Vilà (músic), creen la
companyia el 2011. Ambdós amb una llarga trajectòria professional prèvia.
Malauradament la ballarina es va posar malalta i només es van poder fer dues de les
representacions i la resta es van ajornar per al mes de gener del 2018.
2 funcions realitzades al 2017
9 funcions aplaçades al 2018
165 assistents al 2017
798 assistents reservats al 2018
100% d’ocupació de l’aforament
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> Proposta educativa per a primària: Tarannà, de Maria Campos
del 28 de febrer al 3 de març de 2017
•
•
•

Taller de dansa creativa a l’escola.
Visita per part de les escoles al centre de creació La Caldera per assistir a la
representació de l’espectacle Tarannà, de Maria Campos.
Xerrada amb els integrants de la companyia per intercanviar impressions sobre
l’espectacle i el món de la dansa en general.

Taller de dansa creativa:
Maria Campos va assistir a les escoles de primària inscrites a Dansa a les escoles per impartir
un taller de dansa creativa d’una hora, impartit dins l’horari lectiu, i gratuït per a les escoles de
Les Corts.
En aquest tallers es treballen metodologies que ajuden als alumnes a descobrir les
possibilitats de moviment que té el seu cos i la pròpia capacitat creativa. El fet que els
alumnes hagin experimentat i investigat amb el seu propi cos idees relacionades al tema de
l’espectacle, fa que comprenguin millor el treball que hi ha darrere de l’obra, i que es sentin
més implicats amb el que estan veient. El vincle i complicitat que es crea entre artistes i
alumnes millora significativament la implicació i interès dels alumnes en el visionat de
l’espectacle i en el món de la dansa en general
Espectacle Tarannà
Tarannà és un treball entorn al concepte de la "transformació" a través de l'objecte, l'espai i
el cos. La tela de jute de color groguenc recorda la seda de les crisàlides on es duu a terme
una de les parts més dramàtiques de la metamorfosi. La transformació com a procés,
dràstic i subtil, que porta d’un estat a un altre i és en aquest procés on succeeix la
reorganització i la deformació que culmina amb la formació de l'imago. Un joc i una
successió d’imatges on convida a seguir el fil de la màgia i deixar anar la imaginació.
És una coproducció del Mercat de les Flors i ha estat seleccionat en el circuit Anem al
Teatre organitzat per l'ODA per fer diverses funcions escolars a teatres del Municipi de
Barcelona.
21 tallers
4 funcions i 479 assistents
100% d’ocupació de l’aforament

> Proposta per a secundària: Sinestesia, d’Iron Skulls & Co
del 13 al 17 de febrer de 2017
•
•

Visita per part de les escoles al centre de creació La Caldera per assistir a la
representació del espectacle Sinestesia de la companyia Iron Skulls & Co.
Xerrada amb els integrants de la companyia.

Iron Skulls Co: El seu estil es defineix per entrecreuar disciplines del moviment com ara
les arts marcials, la dansa contemporània i les danses urbanes.
Sinestesia representa un món post - apocalíptic, on un grup de supervivents inicia un
viatge cap a una zona segura. El hip hop, l’acrobàcia i la dansa contemporània es fusionen
per crear un llenguatge on l'humà i l'animal s'uneixen, convidant l'espectador a un joc
d'interferències sensorials.
Direcció artística i coreografia Iron Skulls Co. Interpretació Adrián Vega, Facu Martín,
Héctor Plaza ``Buba”, Diego Garrido, Moisés ``Moe”, Luis Muñoz, Béne Carrat
4 funcions i 412 assistents
100% d’ocupació de l’aforament
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Tallers de dansa creativa a les escoles amb Clàudia Moreso:
A partir de l’experiència de Dansa a les Escoles, algunes escoles ens van sol·licitat realitzar
altres tallers de dansa creativa en horari escolar, que ha impartit la Clàudia Moreso.
> Tallers de dansa creativa a l’Escola Milagros Consarnau de l’Hospitalet:
La finalitat d’aquest projecte era posar els alumnes en contacte amb el món de la
dansa i l’expressió corporal, experimentant amb les infinites possibilitats de moviment
que té el seu cos, amb l’ intensió de millorar la seva consciència corporal i psicomotricitat,
convidant-los a gaudir i viure una experiència nova i creativa a través de la dansa. El projecte
finalitzà amb la representació d’una peça coreogràfica al voltant de diferents aspectes de les
arts plàstiques.
Alumnes de 5è i 6è (2 cursos de doble línia)
32 sessions (8 sessions / grup). 1 sessió setmanal de febrer a maig.
Al voltant de 25 alumnes / grup = 100 participants
> Tallers dansa creativa i expressió corporal a l’Escola Les Corts:
Des del 2017, fruit de l’experiència dels tallers de Dansa a Les Escoles, i a petició del
professorat d’expressió corporal de l’Escola Les Corts, colindant amb La Caldera, vam
organitzar 34 tallers de dansa creativa amb els alumnes de primària. L’èxit dels tallers
impartits per Clàudia Moreso han portat l’escola a plantejar-nos la possibilitat d’ampliar i
consolidar la proposta de cara al 2018.
34 sessions (2 classes per grup) per a P4, P5 i tots els grups de primària.
Al voltant de 25 alumnes 17 grups/curs = 425 participants
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> Barris en dansa
Barris en Dansa és un projecte de dansa social (comunitària) liderat per la companyia de dansa
Iliacán/Álvaro de la Peña. El coreògraf i soci fundador de La Caldera va rebre el Premi Ciutat
de Barcelona 2012 en la categoria de dansa per aquest treball coreogràfic professional,
pedagògic i social.
<Barris en dansa és una experiència humana a través de l'art. L'art no resideix només en els
professionals, que en certa manera ens l'hem apropiat. Amb les palanques del nostre saber i
experiència, podem donar a les persones l'oportunitat de realitzar i construir fets artístics de
gran qualitat i d'important cohesió social i experiència humana.> Álvaro de la Peña
Barris en dansa és un projecte de dansa comunitària on es participa en la realització d'un
espectacle de dansa contemporània interpretat per persones de totes les edats i condicions, de
diversos barris còmplices de Barcelona i sense que sigui necessari tenir cap experiència prèvia
com a ballarí.
A cada un d'aquests barris, es construeix una part de l'espectacle a partir d'una sèrie de
trobades setmanals que tenen lloc de setembre a desembre a cadascun dels centres i que
finalitza amb una posada en comú de les diverses parts per formar el espectacle.
Hi poden participar totes aquelles persones que, sense coneixement de dansa o d'altres
disciplines i tècniques escèniques afins, tinguin interès i vulguin comprometre en la realització
d'aquest espectacle.
És una iniciativa de la companyia de dansa Iliacan juntament amb La Caldera Les Corts i amb
el suport del Districte de les Corts i altres districtes i centres col·laboradors.
Els mesos de gener i febrer de 2017 es va presentar Pies para qué los quiero, el resultat del
treball de Barris en Dansa 2016, on van participar veïns i veïnes de Les Corts, Trinitat Nova i
Guinardó:
Divendres 20 de gener a les 20h al Teatre Joventut de l'Hospitalet
Diumenge 29 de gener a les 18h a l’Ateneu Popular de Nou Barris
Dissabte 4 de febrer a les 19h al Casal Font d'en Fargues del Guinardó
Dissabte 11 de febrer a les 20.30h a La Caldera Les Corts
Dissabte 18 de febrer a les 20h a la Sala Ovidi Montllor, Mercat de les Flors
Diumenge 19 de febrer a les 18h a la Sala Ovidi Montllor, Mercat de les Flors
Dissabte 1 d’abril del 2017 funció solidària per recaptar fons per finançar projectes de
l’associació sense ànim de lucre Himaya d’ajuda als refugiats a l’Espai Francesca
Bonnemaison
28 d’abril del 2017 es realitza una segona funció solidària per a les persones refugiades al Sat!,
també en col•laboració de l’associació Himaya
Nº participants: 130. 122 participants ballarins, 5 músics i 3 regidors. L’espectre de participants
ha estat molt ampli, incloent diverses edats (la participant més jove té 4 anys i el més gran 83
anys) i condicions socials (discapacitats físics i psíquics,aturats).
Nº assistents: 2.135 espectadors
Barris en dansa 2017 va desenvolupar el procés de treball als barris de Les Corts, Raval i
Ciutat Meridiana de setembre a desembre de 2017. Nosaltres, espectacle creat al llarg
d’aquests mesos, es presentarà al 2018 a diferents teatres de la ciutat.
Les sessions de treball s’han realitzat a La Caldera, Casal Folch i Torres, C.C. Zona Nord i
Casal de Barri Torre Baró.
Hi ha participat també Sínia Centre Ocupacional i L'Escola de Músics JPC.
Nº participants: 190
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> Complicitats en moviment (ex-participants Barris en Dansa)
Complicitats en moviment és una proposta derivada de “Barris en Dansa”, un espai obert per a
l'experimentació, l'aprenentatge i l'aproximació a la dansa a través de tallers de creació. Obert a
totes aquelles persones que sense un interès ni formació professional, volen experimentar amb
la dansa.
Tallers dirigits per diferents coreògrafs, sota la supervisió i participació d’Álvaro de la Peña, per
continuar el seu treball de recerca i desenvolupament però preservant l'esperit de Barris en
Dansa, mantenint el sentiment de comunitat generat, i creant petites peces que es puguin
mostrar en diferents espais.
Els tallers es van realitzar de l’abril a juny del 2017
Al 2017 van desenvolupar tallers Dominik Borucki i Rosa Ballarín, Emma Riba i Laura Alcalà.
Nº participants: 36
Els resultats dels tallers, una peça anomenada ‘Únic@s’ de Dominik Borucki i Rosa Ballarín i la
peça FOTOGRAM@S de Emma Riba i Laura Alcalà, es van presentar a una mostra a La
Caldera els dies 27 i 29 de juny.

> Tallers familiars
Aproximadament un dissabte al mes La Caldera obre les seves portes per a tota la família, amb
tallers de diferents creadors que conviden a infants i adults a experimentar i jugar junts a partir
del moviment.
Al 2017 es van desenvolupar els següents tallers:
>
>
>
>
>

Beatriz Fernández, dissabte 11 de febrer
Laura Alcalà i Katarina Krampova, dissabte 11 de març
Mónica Monge, dissabte 1 d’abril
Sergi Faustino, dissabte 27 de maig
Viviane Calvitti, dissabte 28 d’octubre

Assistents: 66

> Dansalabo
Un espai perquè els més petits de la casa experimentin amb el moviment.
Els divendres a la tarda de 17 a 18.15h vam proposar un format de laboratori de 3 mesos guiat
per un creador.
> Dansalabo 2. Laboratori de moviment amb Claudia Moreso
Del 20 de gener al 31 de març
Un laboratori de moviment per a nens i nenes de 5 a 8 anys, on experimentar amb el cos,
l'espai i el ritme, i on fer ballar les idees de forma creativa, per anar construint a poc a poc i
entre tots, una peça coreogràfica.
Assistents: 10
> Dansalabo 3. Laboratori de moviment amb Cristina Martí
Del 29 de setembre al 15 de desembre
Un espai per jugar i investigar a través de l’art del moviment, la música i la improvisació. Un
espai segur on poder interactuar de forma lliure i espontània, un espai on floreixin les
individualitats dels petits, a través de cançons, jocs i materials no estructurats (peces de fusta,
teles, diaris, cordes…). Aquests materials ens regalen la possibilitat de descobrir, resdescobrir i
experimentar amb sensacions, textures, estructures i nous espais. Diferents propostes de
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moviment per poder explorar les seves infinites variants, sempre respectant el
desenvolupament motor de l’infant. L’acció i el desenvolupament de l’activitat s’adapta a les
necessitats i descobriments del moment i a la dinàmica del grup.
Assistents: 15

> Col·laboració amb altres projectes socials i culturals del barri i/o la
ciutat
> Acollim diverses activitats promogudes per l’Associació de Professionals de la Dansa
de Catalunya
-Píndola de comunicació, 11 de gener
-Assemblea general, 21 de gener
-Festa 30 anys APdC, 3 de febrer
-Curs il·luminació, del 6 al 21 de febrer
-Trobada enllaç, 13 de març
-Trobada +55 en dansa, 4 de maig
-Simbiosis artístiques, 12, 13, 26 i 27 de maigi 3 de juny
-Prevenció de lesions, 27 de setembre
-Jornada de dansa i inclusió social del ConCa, 28 de setembre
-Presentació APdC i Panorama dansa, 25 d’octubre
-Estrena Re-Mou-Te, 27 d’octubre
-Taller projecte Circula, 25 de novembre
-Grup de discussió danses urbanes, 19 de desembre
> Acollim les reunions de l’Associació de Companyies de Catalunya
30 de març i 25 d'octubre
> Acollim les reunions i assemblea de la FiD
> Trobada de gestores culturals
13 de març
> Taller sobre l’Africa organitzat per l’Espai Avinyó
30 de maig
> Jorge Hidalgo (assajos final de curs)
9,14,15,18 de juny
> Roda de premsa Festival Grec
26 de juny
> Roda de premsa del Festival És Dansa
28 de juny
> Gravació del programa ‘Ballar’ de TV3
27 de juny i 6 i 13 de setembre
> Assaig premis de Santa Llúcia
4 de desembre
Col·laboracions amb entitats del barri:
Swing a La Caldera
28 gener Festa Swing amb Swing Les Corts
Centre Higiene Mental
Taller setmanal impartit per Montse Colomé de gener a juny
Diables
Cessió d’espai per assajos un cop al trimestre
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4/
Impacte programació
Línia

Línia recerca i
creació

total

Projectes

Número
activitats

Artistes
implicats

Número de
participants

Públic
assistent

Residències
convocatòria
pública

14

32

Residències
d’artistes residents
estables

11

56

Residències de
col·laboració

9

16

Residències
d'apadrinament

5

11

Ampliació
residència
convocatòria 2016

4

9

Residències de
creació en lloguer

14

61

Espais laboratori,
d’intercanvi entre
creadors

2

25

110

59

210

110

57

Línia

Línia de
producció

Projectes

Número
activitats

Artistes
implicats

Nit dels Museus

1

6

350

Grec

2

15

131

Les Corts escenari
literari

1

3

250

Festa Major

1

1

35

120

Dia Internacional
de l’eliminació de
la violència de
gènere

1

1

15

70

6

26

50

921

Projectes

Número
activitats

Artistes
implicats

Número de
participants

Públic
assistent

Classes tècniques
per a professionals

73

6

632

Stage d’estiu

8

8

94

Dansa per a
persones amb
diversitat funcional

31

1

15

Taller +40 de la cia
Sebastián García
34
Ferro

3

22

"El cuerpo ibérico",
laboratori de
creació amb
Rodrigo Cuevas

1

1

7

Sessions obertes
IN SITU amb
l’artista

3

4

49

150

23

819

total

Línia

Línia
d’activitats de
formació
adreçada a
professionals

total

Número de
participants

Públic
assistent

0

58

Projectes

Número
activitats

Artistes
implicats

Corpografies

12

8

380

Càpsules de
Creació en Cru

8

14

284

Programació
familiar

2

4

139

Acull/ Follow The
Leader, de
XeviXaviXou

3

2

420

Acull/ Katana, de
Pol Jiménez

1

5

90

Acull/ All About,
Línia de difusió d’Increpación
Danza
i exhibició

4

4

90

Acull/ Edén, de
Senza Tempo

2

9

111

En col·laboració/
FID:
UnDosTresUnDos
d’Albert Quesada

1

2

80

Remou-te:
Pelegrins, de
Miquel Barcelona

1

3

113

En col·laboració/
Complicitats en
dansa d'Álvaro de
la Peña

2

4

36

110

36

55

36

1817

Línia

total

Número
activitats

Artistes
implicats

Periferic
Europa’s

2

29

BIDE

1
3

Línia

Projectes

Línia de suport a
projectes
d’internacionalització

total

Número de
participants

Públic
assistent

Número de
participants

Públic
assistent

2

50

100

31

50

100

59

Línia

Línia de suport
als projectes
de territori

Projectes

Número
activitats

Artistes
implicats

Dansa a les
escoles

10

9

Barris en dansa

8

2

130

2.135

Complicitats en
dansa

2

4

36

110

Tallers familiars

4

4

66

Dansalabo

2

2

25

26

21

257

total

Número de
participants

1056

3301

Número activitats

Artistes
implicats

Número de
participants

Públic
assistent

Línia recerca i
creació

59

210

0

110

Línia de producció

6

26

50

921

Línia d’activitats de
formació adreçada a
professionals

150

23

819

0

Línia de difusió i
exhibició

36

55

36

1817

Línia de suport a
projectes
d’internacionalització

3

31

50

100

Línia de suport als
projectes de territori

26

21

257

3301

280

366

1212

6249

Línia

total

Públic
assistent

60

5/
Accions de comunicació
2017
VISIBILITZACIÓ DE LA CREACIÓ
Aquest any hem posat el focus en el recolzament a la creació, tant en el suport a la creació
dels artistes residents a La Caldera com a la visibilització dels treballs d’artistes que no
entren en els circuits convencionals.
Hem dedicat un esforç de comunicació específic en donar llum als processos de creació que
estan desenvolupant els residents a La Caldera durant tot l’any.
> Oferint a través del web, informació clara sobre el projecte dels artistes, el treball
que desenvolupen durant el període de residència a la casa i anteriors projectes.
> Creant material audiovisual en el que els artistes parlen sobre el seu procés de
creació.
> Generant espais de diàleg amb el públic a través de les presentacions informals
que anomenem ‘Càpsules de creació en cru’: moments de trobada amb els creadors
residents al centre, pensats per a compartir de manera confortable i distesa la seva
pràctica artística, l’estat actual dels seus projectes, les matèries i qüestions que
apareixen i nodreixen la seva feina. Mostres informals, presentacions amb diferents
nivells d’exposició, sessions obertes d’estudi, projeccions, converses i altres dispositius
per a descobrir l’interior dels processos de creació.
> Enregistrament audiovisual i/o diferents formats (d’acord amb les necessitats dels
artistes) de les ‘Càpsules de creació en cru’. (Ex: CCC#1 Tamara Ascanio)
> Incidint a la newsletter i a les xarxes socials a la informació sobre les residències
que s’estan fent a La Caldera.
Per una altra part, la visibilització dels treballs d’artistes amb poca presència als circuits
convencionals passa per l’aposta de programació d’aquests artistes a La Caldera, el que
genera la necessitat de crear campanyes específiques de comunicació que ajudin a
explicar i difondre les seves propostes a través de tots els canals: web, newsletter, xarxes
socials, newsletter, plataformes digitals còmplices, material gráfic (cartells i flyers), premsa, etc.
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OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS DE COMUNICACIÓ
Amb l’ampliació i diversificació de les activitats, és necessari optimitzar els canals de
comunicació per a que la informació sigui el més clara possible i arribi més directa al públic
objectiu.

PÀGINA WEB
Encara que aquests moments és inviable fer una actualització a fons del disseny de la pàgina
web per adaptar-la a les nostres necessitats, hem realitzat algunes millores, per aprofitar al
màxim les eines que tenim.
Pàgina web actualitzada regularment amb totes les activitats generades al centre.
Creació de bàners específics a la pàgina d’inici per a destacar notícies d’activitats actuals.
Apartat dedicat als artistes residents de l’any en curs i artistes socis de La Caldera, amb
enllaços als seus webs.
Portals web amics: Associació de Professionals de la dansa (www.dansacat.org) i INAEM
(www.danza.com)
> Nombre de sessions web 2017: 39.372
> Nombre d’usuaris 2017: 22.808, 666 usuaris més que el 2016

BLOG
Hem reactivat el blog de La Caldera dins la comunitat Tea-Tron, generant un espai on poder
ampliar informació al voltant de la programació de La Caldera, on compartir textos de
referència, reflexions, imatges de processos de creació i tot allo que va més enllà de la posada
en escena d’una peça o de la realització d’una activitat en concret. Una eina molt adient per
generar context i crear comunitat, on podem comunicar d’una altra manera, en línia amb el
tipus de programació que proposem.
Reactivat l’ocubre de 2017, el blog ha tingut 1.030 visites.

MATERIALS DE COMUNICACIÓ
> Hem seguit treballant en la línia gràfica, incidint en la seva coherència. S’ha seguit una
estructura bàsica de disseny (cartells, flyers, banners, audiovisuals) per a unificar criteris en
totes les peces i facilitar la seva identificació amb la casa.
> Alhora, hem seguit buscant com trencar la monotonía en el disseny i els conceptes que
transmetem, per seguir generant interés i creant empatía amb el públic.
> S’ha creat i distribuït material imprès específic per a diferents activitats:
Flyers per la programació, distribuïts en punts estratègics de la ciutat que tenem relació amb la
dansa i les arts escèniques i a punts estratègics del districte de Les Corts com el centres cívics,
escoles, establiments, etc.
Cartells per la programació i les diverses activitats presents a la façana i
distribuïts a punts estratègics del districte de Les Corts com el centres cívics,
escoles, establiments, etc.
Cartells amb l’agenda trimestral a la façana per donar a conèixer tot el que
es fa i es farà a La Caldera.
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Cartells creats: 29 cartells específics, 160 reproduccions
Flyers repartits: 6.500

MATERIALS AUDIOVISUALS
> Registre fotogràfic de les activitats a càrrec del fotògraf especialitzat en dansa i arts
escèniques Tristán Pérez-Martín com a arxiu i com a mitjà de difusió.
> Creació d’àlbums fotogràfics a la pàgina de La Caldera a Facebook i a Flickr.
> Enregistrament en video de les activitats que es realitzen a La Caldera per part del nostre
responsable de vídeo i posterior enllaç al canal de Youtube.
> Gravació de vídeo-entrevistes als residents com a forma de difusió i com a arxiu de
l’activitat.
> Vídeos generats: 49

NEWSLETTER
> Revisió del disseny de les newsletters, reorganitzant els continguts i donant un nou
aspecte per a facilitar la visibilitat i comprensió de les activitats, esdeveniments i projectes
organitzats o acollits a La Caldera.
> Enviament mensual de newsletter amb totes les activitats que es proposen i informació
sobre activitats dels socis i residents.
> Enviaments puntuals i amb segmentació dels destinataris de les activitats específiques.
> Total de destinataris: 4.980

BASE DE DADES
De cara a millorar la nostra gestió de la base de dades, hem iniciat una consultoria amb
Teknecultura que esdevindrà una millora notable en la qualitat de les newsletters que enviem,
optimitzant la segmentació de públics, l’impacte de la comunicació i la fidelització de la
comunitat.

XARXES SOCIALS
Hem augmentat la presència de La Caldera a les xarxes socials, sempre comaprtint informació
viva i continguts rellevants.
> La pàgina de Facebook amb 10.453 seguidors (2016 al 9.360 fans, ha incrementat 1.093
seguidors (+10,45 %) respecte al 2016.
> Perfil de Twitter amb 3.711 seguidors, 400 seguidors més (+10,77 %) que el 2016.
> Al juliol obrim compte a Instagram, actualment amb 524 seguidors.
> A l’octubre hem reactivat el blog dins la plataforma Tea-tron, amb 1.030 visites.
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COMUNICACIÓ DE PROXIMITAT
La nostra recent arribada al barri de Les Corts, fa que segueixi sent necessari un esforç per fernos visibles i comprensibles per als veïns de Les Corts. Es imprescindible seguir treballant
per apropar-nos a un públic de proximitat i connectar amb la gent que té un vincle no
professional amb la dansa.
> Trobades amb diferents entitats del territori, per a presentar el projecte i establir
complicitats.
> Seguim ampliant el mailing específic per a la gent del barri, difusió personalitzada de les
activitats.
> Informació sobre les activitats a través de mitjans informatius del districte.
> Organització i comunicació conjunta d’activitats generades amb col·laboració amb
entitats del districte.

COL·LABORACIÓ AMB PLATAFORMES DE DIFUSIÓ
Hem afermat i establert noves col·laboracions amb diferents plataformes de difusió i
venta de productes culturals: Teatre Barcelona, ClubTresC, butlletí de Biblioteques de
Barcelona, APdC (Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya), Apropa Cultura,
Tea-Tron, Escena familiar.

FIDELITZACIÓ
> Hem seguit ampliant la comunitat d’Amics de La Caldera, amb la intenció de fidelitzar el
públic i generar sinèrgies amb altres equipaments per afavorir la circulació d‘espectadors
entre els diferents centres d’exhibició de dansa i arts escèniques. Número d’amics: 513
L’usuari de la targeta d’Amics de La Caldera rep descomptes i propostes exclusives tant de
La Caldera com de diferents centres d’exhibició de dansa i arts escèniques amb les quals
col·laborem: Sala Hiroshima, Espai DanSAT, Nau Ivanow, Mercat de Les Flors, Antic Teatre.
> El sistema d’entrades online ens permet fer un recull de dades d’usuaris que podem
incorporar a la nostra base per a la tramesa posterior d’informació d’activitats que puguin ser
del seu interès.

RELACIONS PÚBLIQUES
La direcció artística fomenta les relacions públiques amb col·laboracions amb diferents
centres i esdeveniments nacionals e internacionals.
A nivell nacional, col·laborem amb el Máster de Prácticas Escénicas ARTEA Universitat de
Madrid), Certámen Coreográfico de Madrid, amb els espais de creació L’animal a l’esquena
(Girona) i La Poderosa (Barcelona), Azala (Vitoria-Gasteiz), Teatro Pradillo (Madrid), etre altres.
A nivell internacional, tal com hem esmentat en un apartat anterior, enguany a La Caldera ens
hem proposat activar les connexions internacionals aprofitant el Pla Residències d’Intercanvi
que impulsa l’Institut Ramon Llull per potenciar el treball en xarxa, els projectes de col·laboració
amb altres estructures i la circulació de creadors i continguts. S’han visitat i creat sinèrgies amb
centres de creació, festivals i artistes a Portugal (O Rumo do Fumo, RE.AL, Alkantara Festival,
Teatro Maria Matos, Fundació Serralves, O Espaço do Tempo) i a Grècia ODC Ensemble,
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Vyrsodepseio/Tannery Art Space, Anastasia Brouzioti i Stavros Apostolatos, Fundació Onassis,
entre d’altres), amb alguns dels quals ja estem desenvolupant accions concretes.
Per altra banda, han visitat La Caldera Circuit-Est centre chorégraphique, centre els
programadors del programa d’internacionalització Grec Pro, Centre SESC de Sao Paulo,
projecte NAVE de Santiago de Chile, els programadors internacionals del Grec Pro i els de la
FID (Finestra d’Internacionalització de la Dansa), la delegació de la Secretaría de Cultura,
Patrimoni, cultura y turismo de Barranquilla (Colombia), Fondo de Cultura Goiás (Brasil), Fly
Global (Taiwan), Grupo artístico de danza y percusión de Isla Margarita (Venezuela), Ireland
Dance House, CF Professionelle Pour Danceur de Burdeos (França).

COMUNICACIÓ INTERNA
Seguim incidint en l’atenció a la comunicació interna.
> Enviament del butlletí intern als socis on s’informa de les activitats, projectes que
pasaran en aquest període de temps.
> Equip de la casa (personal de l’oficina, socis i artistes residents) al dia de tot el que
es fa per oferir informació precisa als visitants que s’apropen a La Caldera per a
demanar informació.
> Taulell informatiu setmanal amb les activitats que es desenvolupen en les diferents
sales.

MITJANS DE COMUNICACIÓ
Per als cicles de programació i l’stage d’estiu s’han dissenyat i gestionat campanyes de
comunicació específiques amb l’agència de premsa externa Hachepunto amb l’objectiu
d’aconseguir màxima cobertura als mitjans (premsa, radio i TV), per tal de reforçar la visibilitat
per apropar la creació contemporània a un major nombre d’espectadors.
Impactes a mitjans: 89

RECULL DE PREMSA
https://drive.google.com/open?id=1NAi0dPMkXuTbCEt0JQgB2ok8HsrUvID9
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Amb el suport de:
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