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1/
Valoració del projecte
El 2019 ha tornat a ser un any especialment intens a La Caldera tan pel ritme i la quantitat
d’activitats realitzades com per la diversitat, la qualitat i el nivell artístic assolits.
Hem seguit aprofundint en les diferents línies d’acció i objectius que ens havíem proposat
desenvolupar en aquesta nova etapa de La Caldera. Contextos com Brut Nature i Sporá
Prógrama s’han consolidat amb resultats que van més enllà de les nostres expectatives,
oferint un retorn que sens dubte dinamitza i nodreix als creadors implicats i les seves
pràctiques, però també ens permeten revisar i ampliar la nostra pròpia concepció d’un centre
de creació i les seves funcions en relació a la realitat de la creació contemporània.
Més enllà d’accions concretes, ha estat especialment gratificant veure com s’han anat
articulant i encaixant les diferents peces que componen l’estructura del projecte per tal
d’acollir i acompanyar als creadors i facilitar la continuïtat dels seus projectes. Cada vegada
és més habitual que transitin per La Caldera al llarg de tot el procés de creació, adaptant els
recursos disponibles (econòmics, tècnics, humans... però també en quant a l’atenció, escolta i
capacitat d’afectar-nos) per respondre a les necessitats de cada moment; des de l’etapa de
recerca al moment de presentació pública. En referència als moments de visibilitat i circulació
dels treballs, al 2019 també s’ha aconseguit incidir, més allà de la programació pròpia de
Corpografies, en moltes propostes que han impregnat les col·laboracions i connexions en
diàleg amb el teixit, com ara el Festival Sâlmon, la Quinzena de Dansa Metropolitana, el
Grec i altres marcs de programació com Creació i Museus o el cicle Hacer Historia(s) de La
Poderosa.
Un altre aspecte a destacar d’aquest any: la intensificació de les pràctiques al voltant de la
qüestió de la transmissió. La nostra curiositat constant en descobrir estratègies i formats que
ens permetin recollir i ‘publicar’ (en el sentit de fer públics, compartibles) els sabers i les
experiències que emergeixen a l’interior de les pràctiques artístiques al voltant del cos i el
moviment. Materials, preguntes i interessos que són impulsos nuclears i essencials d’una
investigació, però sovint resulten poc llegibles en les obres ‘acabades’. Parlem d’auto-edicions,
com les publicacions del Brut Nature o el projecte ‘ESTO’ iniciat al 2019 amb la creadora Itxaso
Corral. Però també de les ‘Sporades’, una sèrie d’entrevistes que hem realitzat amb tots els/les
artistes convidats a Sporá Prógrama i que hem anat publicant a través de Teatron. El conjunt,
com a arxiu impagable de maneres d’abordar, compartir i pensar la creació, desborda la simple
documentació per adquirir un sentit autònom.
I més enllà, en quant a la comunicació també s’ha fet un esforç especial. Conscients de la
complexitat del projecte que estem desenvolupant i la dificultat per transmetre una idea clara i
comprensible del conjunt, aquest any s’ha fet una aposta clara: s’ha dissenyant un pla de
comunicació específic amb l’assessorament de La Cosmica, s’ha ampliat l’equip amb una nova
persona de suport a la comunicació, s’ha continuat amb el llarg procés de construcció de la
nova pàgina web i la renovació de la imatge gràfica, que veuran la llum al 2020, coincidint amb
el 25é aniversari de La Caldera.
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2/
Objectius assolits
LA CALDERA TERRITORI
Objectius: seguir donant a conèixer el projecte Caldera al barri de Les Corts ia la resta de la
ciutat / aconseguir que sigui un centre 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 2019
Programa Dansa a les escoles
Tallers dansa creativa i expressió corporal a l'Escola Les Corts
En Residència a l’Institut Joan Boscà i a l’Institut Pedralbes
Programació de dansa
Programació familiar
Barris en Dansa i Complicitats
Tallers familiars i Dansalabo
Dansa integrada amb Jordi Cortès
Taller +40 de la cia.Sebastián García Ferro
Activitats pel Dia Internacional de la Dansa i per a la Festa Major de Les Corts
Inauguració de l’espai de memòria de la Presó de Dones de Les Corts
Col•laboracions amb 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 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 i
internacional / esdevenir 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 2019
Residències per a creadors
Brut nature
Formació continuada per a professionals
Sporá Prógrama
Participació en projectes de ciutat com Creació i 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, nacionals i internacionals
Accions: dissenyar estratègies de connexió amb altres centres, plataformes i xarxes, per
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
sinergies amb el teixit cultural més proper, des de centres de creació i espais d'exhibició a les
diferents associacions sectorials.
Accions realitzades 2019
Acollir reunions i trobades sectorials: APdC
Col•laboracions amb el el Festival Sâlmon, el Festival Grec, la Quinzena de la dansa
Metropolitana, L’Animal a l’Esquena, La Poderosa, Certamen Coreográfico de Madrid,
Conservatori Superior de Dansa, el BIDE, Fundació Suñol, Universitat Autònoma de Barcelona.
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 potenciar el
desenvolupament del sector / esdevenir un espai estable per a la presentació de la creació
actual.
Accions: millorar les condicions ofertes als artistes residents / plantejar una línia de formació
continuada per a professionals / oferir espais d'intercanvi de pràctiques i coneixement entre
professionals / donar suport a la visibilitat dels creadors residents a través de presentacions i
contextos de proximitat al centre / mantenir una línia de programació continuada i coherent per
oferir noves oportunitats de presentació i visibilitat als creadors.
Accions realitzades 2019
Entrenaments per a professionals de l’APdC
Sporà Prógrama
Formació Acull
Col•laboracions d’assessorament amb 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 / optimitzar els recursos per
garantir la sostenibilitat del projecte
Accions: reforçar els àmbits d'administració i comunicació / millorar les condicions laborals de
l'equip / aplicar les recomanacions de la consultoria energètica i la consultoria de gestió
realitzades / millorar els procediments administratius / aclarir la presa de decisions i garantir la
transparència.
Accions realitzades 2019
Consultoria de comunicació amb La Cósmica
Reforç de l’equip amb una persona més de comunicació
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Activitats 2019
SUPORT A LA CREACIÓ
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>> 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 el
seu treball. Per aquesta raó estem realitzant un esforç per intentar millorar de mica en mica les
condicions que s'ofereixen als artistes i col·lectius que vam rebre en residència.
En primer lloc pel que fa a recursos econòmics que s'ofereixen perquè l'estada sigui el menys
costosa per als creadors. Al 2019 s’han mantingut els ajuts per despeses de viatge i s’ha
augmentat la quantia de l’ajuda a la manutenció.
També hem augmentat amb un mínim de 50% la partida pressupostària d’ajuda a la producció.
Aquests ajuts puntuals s’otorguen a partir del diàleg que s'estableix entre els creadors residents
i la direcció artística del centre, per cobrir necessitats específiques de determinats projecte i
facilitar el seu correcte desenvolupament. Enguany els artistes residents per convocatòria
pública que han rebut aquesta ajuda han estat Lautaro Reyes, Yassen Vasilev i Núria Guiu. A
banda de la convocatòria pública també s’ha dotat d’una ajuda a la producció a Orquestrina de
Pigmeos, residents a través del Festival Salmon.
Com a novetat d’aquest any, hem incorporat una nova modalitat en les convocatòries públiques
destinades a recolzar la creació emergent, en diàleg amb El Graner.
L’artista escollida ha estat Núria Guiu.
D'altra banda, considerem que el temps és un factor fonamental, tant per al desenvolupament
dels processos de creació en si com per establir relacions de confiança i el diàleg en profunditat
sobre les matèries de treball que fan possible acompanyar adequadament els projectes. Així,
en la mesura que ho permet la complexitat del calendari d'activitats de La Caldera, apostem per
afavorir la continuïtat i la permanència, proposant períodes d'estada més prolongats als nous
residents i obrint la possibilitat de seguir acollint puntualment als residents de l'any anterior que
ho sol·licitin. Enguany s’han pogut acollir sis residents de l’any anterior.
Aquest interès d'establir relacions de continuïtat és clarament un dels motors que ens va portar
a proposar a l'octubre 2017 el Brut Nature, un projecte íntimament lligat al programa de
residències ja que d'alguna manera el completa, i del qual hem realitzat la tercera edició al
2019.
Una altra novetat d’enguany, per millorar l’acompanyament artístic als projectes que s’acullen
en residència, ha estat la col·laboració que s’ha establert amb la creadora Itxaso Corral per a
realitzar un seguiment dels processos de creació d’alguns dels residents.
Aquesta proposta pretén ser una eina per a intentar recollir els sabers, sovint difícils de
nomenar o traduir en paraules, que apareixen a l’interior dels processos de creació al voltant
del cos.
Més que generar un pensament o una reflexió teòrica sobre les pràctiques es tracta de
localitzar i dialogar amb els espais sensibles i els motors que mouen als creadors que circulen
per La Caldera, atendre a la pròpia pràctica física, a com s’està pensant des del cos i les
experiències corporals que proposen. Ens interessa també localitzar certes
substàncies/essències que poden anar més enllà de les pràctiques individuals de cada una i
establir possibles connexions i relacions entre diferents processos de creació.
Una pràctica en si mateixa que pretén seguir investigant noves metodologies per recollir
rastres, emanacions i efluvis que s’emeten en les creacions i assajar dispositius per a la seva
publicació i transmissió posterior.
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Total de residències realitzades a La Caldera al 2019
a) Residències de creació: 75

14 residències de creació per convocatòria pública
10 residències de creació d’artistes residents estables
4 residències de creació en xarxa, en col•laboració amb altres entitats / esdeveniments
6 residències de creació d’apadrinament / Altres residències
6 residències ampliació convocatòria 2018
15 residències de creació en lloguer
20 residències last minute

b) Residències tècniques: 9

2 residències tècniques per convocatòria pública
2 residències tècniques d’artistes residents estables
5 residències tècniques en xarxa, en col•laboració amb altres entitats / esdeveniments

> Convocatòria pública de residències

Com cada any, a principis d'octubre de 2018 es va obrir una convocatòria pública amb la qual
es va donar inici al procés de selecció dels projectes residents al 2019. Aquest any afegim una
nova modalitat a la convocatòria. A banda de les ja habituals modalitats de residència de
creació i tècnica, afegim una modalitat específica per artistes emergents, en col·laboració amb
El Graner.
La convocatòria va adreçada a creadors, col·lectius i investigadors vinculats amb les arts
escèniques, amb trajectòries provinents de qualsevol àmbit artístic, però que considerin el cos
i/o el moviment com a matèria, eina o pregunta central en el seu projecte. La seva procedència
pot ser local, nacional i internacional.
Es van rebre un total de 119 projectes (79 sol·licituds per a creació, 6 per a residència tècnica i
34 per artistes emergents).
La comissió de selecció, formada per Andrés Corchero, Inés Boza, Itxaso Corral, Manel
Rodríguez, Mónica Muntaner i Oscar Dasí, va escollir entre els projectes presentats 13
projectes per a residència de creació, 2 residències tècniques i 1 artista emergent.

a) Residències de creació:

Destinades a acollir projectes en la seva totalitat o en una fase concreta del procés de creació.
L’objectiu és oferir temps i espai per aprofundir en els processos i les matèries de treball en un
context que permeti la maduració i evolució de les propostes presentades.
Els artistes seleccionats compten amb:
>Espai d’assaig gratuït. La temporalitat (intensitat, duració, calendari...) s’estudiaran i
pactaran per intentar ajustar-se al màxim a les necessitats i els ritmes de cada projecte, tenint
en compte la disponibilitat en relació a les altres activitats que es desenvolupen a La Caldera.
>Es cobriran les despeses de viatges nacionals i internacionals (dins de la Comunitat
Europea) i possibilitat d’allotjament.
>Possibilitat d’acompanyament, diàleg i seguiment artístic durant el procés de treball.
>Possibilitat de generar, 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 i professional a públic general en el marc de les Càpsules de Creació en Cru.
>Inscripció gratuïta a Sporá Prógrama
>Una sessió gratuïta d’assessorament amb Elclimamola
Els artistes que hem acollir en residència de creació han estat:
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>Elena Zanzu. MANIPULACIONES II

Quines reaccions - fisiològiques, cognitives, emocionals - ocorren a la persona que està sent
manipulada, a la persona que manipula i a la persona que observa la manipulació? A través de
la privació sensorial, la imposició d'estímuls i la mobilització i immobilització induïda del cos
humà, Manipulacions II (títol provisional) explora el dolor, la por, l'ètica i el consentiment.
A la residència s’ha dedicat a muntar i desmuntar seqüències de tortura, reflexionant sobre el
privilegi de performar la tortura.
Elena Zanzu és una artista, investigadora i activista. Diplomada per l'Escola Nacional de Circ
de Montreal i Màster en Filosofia per la Universitat de Bologna. Els seus interessos de recerca
pràctics i teòrics giren al voltant del gènere, la discapacitat i altres eixos de vulnerabilitat.
Considera la performance com una extensió de la filosofia, és a dir, un mètode d'investigació
que prioritza el cos com a lloc de coneixement, acostant-se doncs a la 'performancephilosophy'. Els seus últims projectes, A(h)! NO, rmalidades i Manipulaciones, han rebut
diversos reconeixements.
L’Elena Zanzu va estar de residència: del 14 al 19 de gener, de l’11 al 28 de febrer, l’1 i 2 de
març i del 25 al 30 de març.

>Lara Brown. SER DEVENIR

Aquest projecte consisteix en investigar d'una manera minuciosa una relació amb el cos i el
moviment del mateix, permetent així distanciar-se'n i tractar-lo com un material aliè. Perdre el
sentit del reflex d'un jo, trobar-se amb un un altre i conviure al seu gust transitant terrenys
desconeguts de la forma. Com travessar a una altra dimensió de l'autopercepció utilitzant el cos
com a catalitzador.
Pretenc generar una seqüència d'acció que sostingui un estat de cerca. Que ho continu permeti
al seu torn accedir a un lloc que s'assembla més a un estat de trànsit que a una metàfora. Un
lloc que permeti mirar i viure en el cos des d'una altra mirada i una altra percepció. Travessar
dimensions, sortir de si, o donar una treva a aquesta realitat que considerem del concret.
Lara Brown es dedica a la investigació i creació artística des de l'escena. El desenvolupament
del seu treball gira entorn de l'anàlisi de la idea d'identitat, el cos i la transformació d'aquest
com a suport artístic i generador de pensament. Entén el treball de creació com un lloc on es
donen trobada totes les disciplines, amb l'objectiu de formular una idea a través d'un gest
poètic. Aquesta insistència en fugir d'una etiqueta que anomeni el seu treball com una disciplina
concreta la porta a formular denominacions híbrides del mateix que es van colant en contextos
definits com a dansa, concerts, museus o laboratoris d'investigació. És responsable del
col·lectiu Suga, juntament amb l'artista SEPA, fundat pel programa al programa Artistes en
residència de La Casa Encendida i CA2M, amb el qual completen la proposta musical Ull Últim.
Al seu torn ha format part com a performer d'Una Exposición Coreografiada, comissariada per
Mathieu Coppeland, en CA2M, i de l'exposició Todas las Variaciones son válidas. Incluida esta,
d'Esther Ferrer, a MNCARS.
Lara Brown va estar de residència: del 17 al 31 de març.

>Adaline Anobile. SEE THAT MY GRAVE IS KEPT CLEAN

Hi ha un famós gravat d'Albrecht Dürer que representa l'inici del dibuix en perspectiva. És una
imatge estranya. Una dona sensual està estesa sobre una taula darrere d'una graella. Davant
d'ella a l'altre costat hi ha un home que intenta reproduir el que veu sobre una superfície davant
d'ell, utilitzant la graella com un sistema de referència per detectar, mesurar, veure. Tres
elements del gravat són transposats a l'espai de performance: la dona, la graella i l'observador.
Aquestes figures són els principals protagonistes del projecte, però els seus rols ja no són tan
diferents com podrien semblar: materialitzats, la geometria és continguda en matèria, la mirada
es materialitza, i els cossos són propensos als sentits, les emocions, els pensaments i el temps.
Les figures es toquen i s'aprofiten. La perspectiva canvia, apareix la fricció.
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A La Caldera, el procés s’ha centrat principalment en l'articulació global entre les diferents parts
de l'actuació, treballant més específicament en la relació amb l’espai. El projecte es va estrenar
a mitjans d'agost al Festival FAR ° de Nyon (CH).
Adaline Anobile és coreògrafa i intèrpret. Va completar un Màster en Disseny Tèxtil abans de
continuar la seva recerca en dansa. L'any 2015, va completar el seu Màster en coreografia a
l'ex.e.r.ce al Centre Coreogràfic de Montpeller (FR). Les seves interpretacions es desplacen
entre les experiències sensorials i l'abstracció, desenvolupant un llenguatge que sovint implica
pensar i moure's amb objectes, estructures de durada i veu.
Adaline Anobile va estar de residència: del 15 al 24 de juliol.

> Labuena Compañía. IBÉRICA

Ibèrica és un monòleg amb veu de dona que explica la història autobiogràfica (real i ficcionada)
de la seva àvia republicana, roja, d’esquerres, durant la guerra civil espanyola. Mentre ho fa,
ens prepara pa amb tomàquet, oli i sal. I talla pernil ibèric per tothom. Un sopar íntim amb una
història íntima, i tot plegat ben compartit. Durant aquesta residència a La Caldera vull
començar-me a moure’, a escriure, a trucar, a reunir-me i a parlar, a preguntar a les altres per a
començar a respondre’m.
Labuena Compañía són Arantza López i David Franch. El 2013 creen el seu primer espectacle
escènic Osos en el agua. Reben el suport econòmic de OSIC (Departament de Cultura de la
Generalitat de Cataluny). Obtenen una residència de creació a Azala Kreazio Espazioa
(Vitoria), al C.C. Can Felipa i a l'Antic Teatre. El desembre del 2015 estrenen la la peça
performativa La dona del sac durant la V Mostra de dansa IN SITU, a la galeria d'art Arts Santa
Mònica. El 2016 estrenen la peça multidisciplinar A Placer amb la coproducció del Festival TNT
Terrassa Noves Tendències, Escena Poblenou i Antic Teatre. Actualment, junt amb Tristán
Pérez-Marín preparen Ibérica, una peça escènica multidisciplinar i estan treballant en la peça
comunitària feminista La bugada, per a la que han rebut el suport de l'OSIC. Es preparen per a
un nou repte que s'autoimposen Síndrome Hang JonGe, peça escènica de mitja duració per a
espais no convencionals.
Tristán Pérez-Martín
Nascut a Buenos Aires (Argentina), Tristán estudia en la Escuela de Arte Fotográfico de
Avellaneda. Viu a Barcelona des de l'any 2000, va formar part de l'Associació Cultural
Finmatun, impartint tallers de vídeo, fotografia i videodansa en presons (2006-2011).
Especialitzat en fotografia i vídeo per a dansa contemporània i arts escèniques des del 2007,
forma part de l'equip de La Caldera des del 2011, treballa amb l'equip del BIDE (Barcelona
International Dance Exchange), una plataforma de networking i intercanvi per a coreògrafs
professionals, ballarins i artistes des del 2012 i treballa amb l'equip de La Visiva des del 2017.
Tristán ha treballat i col·laborat amb diverses companyies, creadores, coreògrafes, festivals,
teatres i institucions culturals a Catalunya, Espanya, Itàlia, França i Nueva York, així com
Terranova en Amèrica del Nord.
Labuena Compañía va estar de residència: del 2 al 19 de desembre del 2019 i del 13 al 24 de
gener del 2020.

>Jose Luis de Blas, Natalia Jiménez. AULA

AULA és un projecte de Jose Luis de Blas i Natalia Jiménez Gallardo. Un projecte
d'investigació i creació sobre el procés d'aprenentatge del cos en la dansa. És un viatge de
tornada al llenguatge subjectiu i al vocabulari de cada cos quan es mou.
AULA desplaça l'assignatura pendent de la dansa al context d'una classe, amb la idea de crear
una analogia entre el Teatre i l'Aula, i posar el descobert els mecanismes i moviments entre el
'no saber' i el 'saber'.
Tant la dansa com l'escriptura són mitjans comunicatius expressius capaços de crear noves
realitats a través de la subjectivitat de qui les manifesta i de qui les interpreta. Ens centrem en
l'estudi de la percepció i del llenguatge dels cossos, per investigar en les maneres d'aprendre i
la diversitat, des d'una perspectiva que beu de fonts com la Pedagogia sensible o la Punk
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Pedagogy. Aquesta creació enfoca en la narrativitat del cos quan està en moviment, amb la
intenció de descobrir alguns misteris que s'amaguen entre les formes que inscriuen l'espai i el
transforma'n des de la seva diversitat corporal. Ens interessa el potencial pedagògic de les
diferents maneres d'abordar la manifestació artística, com podem desmecanitzar els passos del
procés creatiu i les relacions existents entre els llenguatges de la dansa i la paraula.
Durant la residència a La Caldera van fer un treball d'estructurar els blocs de materials que van
anar generant en les anteriors residències per deixar que es reveli l'ordre dramatúrgic que
tingui sentit. Van continuar explorant sobre la narrativitat del cos en el moviment de cada
ballarina amb el seu propi llenguatge (flamenc i contemporani) a través de les entrevistes
d'explicació que permeten aprofundir en la memòria dels instants de moviment.
Natalia Jiménez Gallardo (Jaén, 1980). Coreògrafa, intèrpret, acompanyament artístic, docent i
terapeuta shiatsu. Presidenta de l'Associació Andalusa de Dansa, PAD on gestiona el
programa de formació ME DANZO TOA a Sevilla. Algunes de les seves creacions escèniques
són: Goig, Pràctica a la frontera i manifest a la frontera (co-creació amb el dramaturg Jordi
Gallardo), L_ENTES (co-creació amb la coreògrafa Iris Heitzinger); La Mesura del Desordre
(una peça creada pel Group La Borsa, sota la direcció artística del coreògraf Thomas Hauert) i
Propiamol (co-creació amb el creador Félix Arjona); Algunes d'aquestes propostes són
acollides pels Festivals Grec de Barcelona, MACBA de Bracelona, Mes de Dansa de Sevilla,
Ciutat Flamenco de Barcelona, Biennal de Lyon'18, beatifull Moure de Còrdova, Trobades
concentrades, Sevilla entre d'altres. Rep els premis Escenaris Sevilla 2013 per la seva
interpretació en Lliri entre Espines de Guillermo Weickert i premi PAD 2015 per la seva
interpretació a Goig. Iniciativa i participació en projectes socials a través de la dansa com:
Setmana Sana (Jornades d'arts del moviment i el contacte) a Alanís de la Serra, Teatre-dins
(teatre a la presó de Quatre camins), Tran-formes (teatre social i de l'oprimit) a Barcelona,
Transit_art (Associació de persones amb diversitat funcional) a Barcelona i en el Projecte Patis
interiors d'Utopia, Barcelona.
José Luis de Blas Correa (Sevilla, 1970)
Dramaturg i autor teatral. Estudia Filologia Anglesa a la Universitat de Sevilla i es forma en
cursos, seminaris i tallers sobre televisió, arts escèniques i dramatúrgia, a Escénica Sevilla
(Taller de Dramatúrgia permanent), Aisge, Acta, Cicus (Centro de Iniciativas Culturales de la
Universidad de Sevilla), Emedialab, Sources 2, y CDN (Laboratorio Rivas Cherif), entre d'altres.
Entre els seus texts estrenats destaquen: Sansón y Dalí (Tintas Chinas. Festival Teatrarte,
2007. Galicia); Noche Libresca (¿Porqué Teatro? Palma del Río/Fest/Circuito Andaluz de
Teatro, 2009); El camino de Santiago (Escuadra17. Maig, 2015. Galícia); El prisionero
(Prisioneros. Teatros del Canal. Madrid, Avril 2016); Cisneros. La línea de tiza (Euroscena.
Teatro Cervantes. Alcalá de Henares, setembre 2017); Captura y muerte de Bin Laden
(Clásicos Contemporáneos. Teatro Central. Sevilla, Febrer 2018, publicada por Ediciones
Antígona); i Azul Shakespeare (Pespunte producciones. Novembre, 2018. Bailén). També s'han
estrenat diverses peçes breus com La carta; Eurovegas; La ciudad roja; i Diez minutos de
gloria. Ruido de fondo ha sigut premiada pel XVI Certamen de Teatro Mínimo Rafael Guerrero,
i 23 en el I Certamen de Textos Dramáticos José Sanchís Sinisterra. Más allá de la frontera
(Ed. Iaspis, 2018). Una sel·lecció de les seves peçes curtes es recullen a Nueve piezas breves
de teatro (Golem Books, 2015), i és un dels 26 autors inclosos al llibre ¿Qué se esconde tras la
puerta? (Ediciones Antígona, 2016). A més, participa del IV Laboratorio de escritura teatral de
la Fundación Sgae, escribint El año del Elefante (Ed. Fundación Autor, 2016) i el III Encuentro
entre coreógrafos/as dramaturgos/as y directores/as organizado por el Centro de Danza Canal
y Centro Dramático Nacional. Actualment, treballa en l'estrena d'Aula, una peça de dansa site–
specific creada amb Natalia Jiménez Gallardo (Al novembre de 2019, Mes de Danza 26 de
Sevilla), i Los árboles, de Teatro Resistente (Al febrer de 2020, Teatro Central de Sevilla).
Natalia Jiménez y Jose Luis de Blas van estar de residència: del 3 a l’11 d’agost.
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> Colectivo La Imperfecta. OUT OF TUNE

Out of Tune és el punt de partida d'un estudi sobre el ritme i les seves característiques i sobre
la idea de permanència en una estructura mètrica concreta per transcendir l'estat del cos i de la
ment, i també un treball al voltant de la idea de l'entusiasme i la seva relació amb la precarietat i
amb els sistemes de productivitat.
Per una banda, ens interessa treballar un material físic que tingui una sonoritat per a poder
compondre també en l'àmbit sonor, construir una estructura en la qual totes siguem
necessàries i tracta de comprendre que és el que necessitem per mantenir l'entusiasme i
seguir. Per altra banda, i com capa discursiva, volem reflexionar sobre si l'entusiasme és una
forma d'esclavitud o si, contràriament, és una eina saludable, volem preguntar-nos on es troba
la frontera entre l'exigència de la productivitat i la implicació i la il·lusió en allò que fem.
La imperfecta com un col·lectiu establert a Madrid i format al 2016 per Alberto Alonso i Clara
Pampyn amb l'objectiu de traslladar a l'escena les nostres inquietuds artístiques en relació al
cos i tot allò que d'ell es deriva. Tenim un fort interès en el fet coreogràfic i en els estats físics i
emocionals que genera el cos, però també un fort interès en el fet conceptual i en com es
relaciona el persament amb el moviment, perquè la pràctica ens permeti repensar el nostre
context.
Colectivo La Imperfecta van estar de residència: Del 22 d’octubre al 7 de novembre.

> Fernando Gandasegui. EL RESTO

Diu Roland Barthes que a vegades n'hi ha prou amb una paraula per posar a treballar un
fantasma. «Dic fantasma», explica, «a un retorn de desig, d'imatges que ens envolten, que es
busquen en nosaltres a vegades tota una vida i que molt sovint es cristal·litzen en una paraula
que, una vegada trobada, indueix el fantasma a la seva exploració, a l'exploració a través dels
diferents fragments del saber».
La paraula de Fernando Gandasegui és 'resta'. La seva exploració arranca des de la intuïció
del fet que la projecció creativa - aquell destí al qual un voldria dirigir-se quan comença a
treballar - acaba sent substituïda pels restos que aquest mateix procés semblava descartar pel
camí. Per esbrinar-ho, ha generat una mena d'exercici oblic a la inversa. Si els exercicis oblics
passen per desatendre l'objectiu, en el seu cas, sembla que el que és oblic és l'objectiu: fer una
cadira. La pràctica de Fernando s'ha mogut sempre en la immaterialitat del text i la
performativitat. Dic que l'objectiu és oblic perquè amb ell s'autosotmet a un procés que l'obliga
a una rutina de treball amb la matèria que res té en comú en un principi amb la seva pràctica.
Fernando es dóna un objectiu desviat per mesurar el desviament inherent a tot procés creatiu.
El que resulta curiós, i per això citava Barthes, és que Fernando sempre ha volgut fer una
cadira. El seu fantasma de sortida és la cadira, la paraula per posar-lo a treballar es resta.
Text d'Anna Manubens per a la publicació que acompanya a la seva exposició entre, hacia,
hasta, para, por, según, sin del EACC de Castelló, on Fernando Gandasegui mostrarà part del
procés de treball de El resto.
Col·laboradors d'El resto Marc Vives, Sandra Gómez i Anna Manubens.
Fernando Gandasegui deambula entre la creació, el comissariat i la crítica de les arts en viu.
Actualment coordina la comunitat escènica lliure Teatron. Ha format part de l'equip de direcció
del Teatro Pradillo a Madrid i del col·lectiu PLAYdramaturgia, compartint el seu treball en
CA2M, La Casa Encendida, La Poderosa, el Festival TNT, el Sâlmon<, Artium o el Centro
Cultural de España en La Paz. També escriu al seu Blog.
Fernando Gandasegui va estar de residència: del 23 d’abril al 12 de maig.
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> Carolina Campos. CASA SUJA CHÃO SUJO (títol provisional)

És un projecte de creació i investigació en arts performatives que pretenc desenvolupar a partir
del Programa d'Estudis Independents del MACBA. El meu punt de partida és el desplaçament
de la dicotomia jo-altre per a subvertir ordres perceptives dominants que separen cossos en
categories de 'purs' i 'impurs'. Pretenc evocar i crear models de coneixement a partir de la
brutícia / complexitat dels cossos i de la capacitat de percebre el món a través de discursos
menys eurocentrats, menys masculins, menys analítics i menys conservadors. En comptes
d'això, valorar el saber del cos com a mode d'habitar la pròpia vida.
La residència a La Caldera és el primer moment de pràctica del projecte, per això va portar a
l'estudi les seves referències artístiques i teòriques per a l'experimentació i activació de les
pistes inicials del cos de treball i de les metodologies que va anar desenvolupant al llarg del
procés que finalitzarà el juny del 2020 amb el final del PEI.
Carolina Campos és brasilera i viu a Lisboa. Llicenciada en Comunicació i postgraduada en
Fotografia. En 2019-2010 cursarà el Programa d'Estudis Independents del MACBA a
Barcelona. Va començar a treballar en dansa el 1998. Des del 2007 fins al 2011 va ser
ballarina de Lia Rodrigues Cia de Danças en Rio de Janeiro. Les seves dues últimes peces són
PLAYA (2017) en co-autoria amb el Coletivo Qualquer (ES/BR), i NOME (2016) en co-autoria
amb Márcia Lança (PT). El 2020 estrenarà la peça 'Ça Va Exploser' en col·laboració amb el
coreógraf João Fiadeiro (PT). A més de les seves creacions, treballa també com assistent de
Vera Mantero (PT), com intèrpret de Sónia Baptista (PT) i amb l'acompanyament dramatúrgic i
mirada externa d'artistes com Calixto Neto (BR/FR), Ivan Haidar (AR), Adaline Anobile (CH/BE)
i Julián Pacómio (ES) i Angela Milano (Pais Vasc). És artista associada del Atelier Real (Lisboa)
i des del 2012 treballa amb João Fiadeiro en la formació i investigació a partir de la Composició
en Temps Real i en la creació coreogràfica, havent realitzat workshops a diferents països com
França, Portugal, Brasil, Argentina, Itàlia, i Espanya. És co-creadora i performer de les peces
del coreògraf 'De Perto uma Pedra', 'From afar it was an Island' i 'O Que Fazer Daqui Para
Trás'.
Carolina Campos va estar de residència: del 20 al 23 de maig, del 10 al 16 de juny i del 16 al
22 de setembre.

> Lautaro Reyes. CEREMONIA

Ceremonia és una celebració de l'abstracció. Un paisatge que succeeix en l'imaginari. Aquest
treball investiga les possibilitades que aprofundeixen en l'acte performatiu com a lloc
d'introspecció i experiment, com un marc d'absorció. Els elements escènics; llum, cos i so
construeixen un únic túnel dramatúrgic vers la subjectivitat i la narració abstracta de la persona
que observa.
Aquest primer període de residència el va dedicar al desenvolupament d'una pràctica
específica que per una banda defineix el set mental que es proposa a les persones, i per altre
el to i l'estat físic en el qual s'articula la peça. La proposta és fer la pràctica a postes obertes,
per poder testejar i equalitzar els mecanismes per on es genera aquest Marc. Lautaro va obrir
la seva pràctica artística els dies 18, 20, 25 i 27 de març, de 19h a 21h.
Lautaro Reyes (1986) Director de la companyia Camaralucida, posa el focus en la investigació
per trobar i desenvolupar mecanismes per establir canals de comunicació dins del camp
sensorial, apostant per l'apertura de la proposta escènica a les narratives subjectives que
succeeixen en la persona que observa. Camaralucida ha presentat treballs en els teatres Antic
Teatre, Conde Duque, Sat teatre, Sala Hiroshima i Mercat de les Flors, participant dels festivals
Sismògraf, Per amor al hart, Dansat!, DNA Romaeuropa i Salmon, i en els marcs d'intercanvi
Danceweb 14', Brut Nature 18' i FF90 19'.
Lautaro Reyes va estar de residència: del 18 al 28 de març, del 15 al 24 d’abril, del 20 al 30 de
maig i del 4 al 15 de novembre.
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> Yasen Vasilev. NUTRÍCULA

NUTRICULA és un solo que busca crear un llenguatge cru, antiestètic i físicament potent per
influenciar les audiències directament amb molt pocs elements: sense vestuari, ni escenografia,
música o llums. L'estratègia de NUTRICULA consisteix a alliberar el cos i les accions físiques
que produeix, del significat que els és imposat. NUTRICULA posa el performer en una intensa i
física lluita amb ell mateix per testar i reimaginar els límits del cos.
Yasen Vasilev, va proposar un taller gratuït de 3 dies a l'octubre, d'introducció al mètode de
treball del projecte Nutrícula i la possibilitat per una de les persones participants de col·laborar
en el projecte, durant els 10 dies d'assaig posteriors al taller. El període d'assajos va ser
remunerat tot i que la proposta no pretén arribar ni s'entén com 'una producció'.
Durant la seva estada a La Caldera va treballar en una nova versió de NUTRICULA en
col·laboració amb l’artista local Gerad Valdivia. La continuació del treball en diferents contextos
és una reacció conseqüent de les condicions polítiques i econòmiques a les quals s'enfronta
l'artista avui en dia. El que m'interessa en la re-producció d'aquest treball és la tensió entre allò
global i allò local dins del cos del performer, i la manera en què el context sociopolític i la
biografia, informen al propi treball i a la manera com el performer reclama espai dins de
l'estricte concepte. L'arxiu resultant és un rebuig a l'imperatiu capitalista de producció constant
de nous materials en favor de reciclar la mateixa forma, en una varietat de versions, modelades
per la identitat de cada col·laborador. En el procés estem descobrint com el sistema econòmic
global modela la manera com vivim, produim i reproduim, com reaccionem en l'àmbit local,
limitats per nostres propis cossos.
Yasen Vasilev (Bulgaria, 1988) és poeta, guionista i dramaturg. Va començar la seva pràctica
amb dues col·leccions de poesia transformades en paraules-parlades, seguit de 5 peces de
teatre que han rebut premis, residències, publicacions, lectures, workshops i produccions
internacionals. Des del 2015 està treballant en el projecte NUTRICULA, un solo físic en
col·laboració amb artistes de diferents contextos i localitats, mostrat a Shanghai, Lisbon,
Vilnius, Turin i Sofia. Contribueix com a autor en la revista Springback magazine i treballa amb
el Sfumato theater a Sofia.
Yasen Vasilev va estar de residència: del 5 al 19 d’octubre

> Oihana Altube, Javier Vaquero. ROJO PANDERETA

Rojo pandereta pren com a referència l'obra literària de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la
Mancha (1605-1615) i la seva suposada posada en escena el 1869 per al coreògraf Marius
Petipa amb el Ballet Don Quixot en el Teatre Bolshói de Moscú (Russia). El procés de creació
de Rojo pandereta neix del desig de qüestionar els paradigmes coreogràfics que com a
ballarines han travessat i construït les nostres identitats corporals (nacionals, de gènere, de
raça i professionals) al llarg de les nostres carreres. D'aquesta manera pretén evidenciar que la
dansa, a més de ser una manifestació estètica, ha servit i serveix per a l'escriptura de les
ideologies, les identitats, les emocions, els simbolismes i fisiologies dels cossos; i que, a la
vegada, és un mitjà de constitució política, social, cultural i econòmica.
Durant el període de residència a La Caldera, van emfatitzarem en la investigació del que han
anomenat 'psicoballet' i com això pot ser vist des de fora per un públic assistent. El psicoballet
és una pràctica diària que portem fent des del principi del projecte. És el fer que ens
acompanya en cada pas del procés. Un, fer que està amb nosaltres per una dependència a
aquest mateix. Es tracta d'una barra de ballet acompanyada per una reflexió somàtica sobre
com ens sentim aquell dia. Deixant-nos fluir i derivar per comunicar a l'altre l'estat anímic
integral del nostre ser més profund a través dels exercissis de ballet.
Com a metodologia, durant els matins de la seva residència van obrir una pràctica de
PSICOBALLET a totes les persones que volguessin participar d'aquest experiment de ballet
somàtic.
Javier Vaquero i Oihana Altube són ballarines ibèriques amb cossos que han performat dansa
clàssica, el Graham, el Flying Low, el Relehase, la Macarena, el Pilates, el Movimient Auténtic,
el Ioga occidental, el Quiromassatge, les Danses de Caràcter, el Horton, el Body Mind
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Centering, Feldenkrais, el Neoclàssic, el Forshyte, el Jazz, l'Aeròbic, l'Aurresku, les Sevillanes,
el Voguing, el Cunningham, la Composició en Temps Real, la Danza Movimiento Terapia i la
Sardana, entre altres.
Javier Vaquero i Oihana Altube van fer la seva residència: del 16 al 30 de novembre.

> Explica Dansa. EXPLICA DANSA III. Conferència ballada: tradició i
contemporaneïtat

Explica Dansa III parlarà de les danses tradicionals des de la mirada actual. Seguim en el
procés de crear una conferència ballada amb la qual es revisarà la tradició des de la
contemporaneïtat i que és el motiu de la residència que farem a La Caldera. Amb aquest nou
"Explica" tindrem una trilogia de conferències ballades que són l'eix dels principals continguts
del projecte.
Perquè hem triat aquest tema?
Entre tradició i contemporaneïtat hi ha una fascinació mútua i és aquí que volem aprofundir ara.
Ens interessa com les danses d'arrel tradicional conviden tothom a ballar sense prejudicis, i que
en ballar-les ens transportem a diferents identitats i cultures. La dansa d'arrel tradicional et fa
sentir part d'un grup, crea identitat i pertinença a un territori. Entre tradició i contemporaneïtat hi
ha una fascinació mútua i és aquí que volem aprofundir ara. Ens sorprèn i fascina com les
danses d'arrel tradicional conviden tothom a ballar sense prejudicis, i que en ballar-les ens
transportem a diferents identitats i cultures.
Durant la nostra residència a La Caldera vam fer entrevistes-intercanvis amb diferents
professionals de l'àmbit tradicionall. Escriptura d'un primer relat, així com la creació de diverses
seqüències coreogràfiques. Explica dansa III s’està creant col·laborativament, a través de
sessions puntuals amb diferents persones. A La Caldera vam fer una prova pilot.
Explica Dansa és un projecte amb un llarg recorregut creat i liderat per professionals amb més
de 30 anys d'experiència en l'àmbit de la dansa i les arts escèniques, Beatriu Daniel i Toni
Jodar. El punt de partida és el projecte Toni Jodar Explica la Dansa en 50', Menció especial
Premi d'Arts Escèniques Ciutat de BCN el 2002 i premi de l'Associació de Professionals de la
Dansa de Catalunya/ APDC' 06., per continuar amb La dansa no fa por, Història de la dansa en
moviment, Mitja hora abans de l'espectacle o Millor públic, per citar-ne alguns. Després de 17
anys treballant per a la creació i la formació de públics, Explica Dansa ha creat, en format
conferència Ballada, continguts desenvolupats en diversos programes i aplicacions, tots ells
orientats a apropar la dansa als espectadors. Els diferents programes s'han dut a terme en
col·laboració amb equipaments i institucions culturals de referència, tant nacional com
internacional: Sadler's Wells Theater (Londres), Gira Xina (Xanghai, Beijing....), Circuït de
Dansa de la Red de Teatros de España, Xarxa de Biblioteques de Barcelona, així com Gran
Teatre del Liceu, Mercat de les Flors, Festival Sismògraf, la Caldera Centre de Creació de
Dansa i Arts Escèniques, L'Estruch Fàbrica de Creació de les Arts en Viu, Mataró Cultura,
Teatre Granollers, etc.
Explica Dansa van estar de residència: del 7 al 21 de juny.

> Juan Miranda, Maria Vera. HARMÓNICA

És una investigació escènica que pretén prendre com a punt de partida una recerca escènica
de l'imaginari del director americà Harmony Korine en diàleg amb temes com: el nihilisme de
l'anomenada generació X dels anys noranta i el despertar sexual i la violència durant el trànsit
de l'adolescència a l'adultesa.
El llenguatge narratiu de Korine ens toca profundament amb la seva veracitat. Per aquesta raó,
el nostre treball partirà de l'exploració física del llenguatge buscant un moviment interromput,
simple i alhora excessiu, propi del seu imaginari.
Figures i personatges perifèriques amb tota mena de sentiments molt íntims. Cossos desitjants,
el desig com a política, i la política del desig com a constructors de la societat.
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Ens interessa treballar amb la violència i la potència del cos com una energia positiva, una
força alliberadora en les seves instàncies efímeres, sempre present en la seva ocurrència:
immediata, però material; ominosa i excèntrica, però veritable en la seva realitat com una
construcció poètica.
Sobre cinema i cos
Des de l'escena ens preguntem com la imatge cinematogràfica pot ser encarnada per un cos
en present. I de forma més específica: com nosaltres, María i Juan, fascinats per certes
cinematografies excèntriques com la de Korine, treballem per a encarnar en un cos aquestes
visions.
Què passa quan un cos es manifesta a través de la seva mera presència, amb la violència, la
suor i el pathos de la seva carn? En termes del moviment de la peça, investigarem la
corporalitat específica d'un cos impulsiu i passional, un cos que ha estat sostret i esbocinat.
Donarem forma una vegada i una altra a una cosa fracturada, que no obstant això conté la
suavitat i la puresa del mal·leable.
Investigarem sobre els rastres enterrats de la corporalitat: el que és violent, animal, pre-racional
i luxurios. Buscarem l'emergència de les possibilitats latents però oblidades i reprimides del
llenguatge del cos.
Un cos explotat. L'explosió dispara en múltiples sentits. I paral·lelament a això l'obsessió i la
rigorositat del petit: la condensació i la vibració del diminut. Una coreografia del detall.
Busquem aquest punt vertiginós on es freguen l'immens i el minúscul, l'inconcebible i el
deformi. Un virtuosisme de la desproporció, l'alhora molt gran i el molt petit.
Vera-Miranda
Col·laborem junts des de 2010. Micrología Primera la nostra primera peça, va ser presentada
en La Caldera i en L'Estruch dins del marc 3 processos creat per la Porta, comptem per a això
amb el suport de Sonia Gómez. La nostra segona peça escènica, Micrología Segona; El
descens de Facunda Volupta, ha estat presentada en el Teatre Pradilo, La Porta, el Centre
Párraga, l'Antic Teatre i el Museu d'Art Contemporani Santa Mónica entre altres llocs. Hem
estat artistes residents de Graner durant dos anys consecutius i presentem gràcies al seu
suport, un embrió de la nostra tercera peça escènica Werner o el blau dels orígens, en el
Festival Dansa Llaura de la Pedrera. Durant 2015 realitzem tres presentacions obertes del
procés de creació de la peça en els espais del Graner i vam ser triats entre els 6 artistes que
van conformar la Fid 2016 (Finestra Internacional de la dansa), presentant un primer esquema
de Werner a la Sala Hiroshima el desembre de 2016. Durant el 2017 hem participat en el
Festival ACT de Bilbao, i hem realitzat una primera residència artística en l'Animal a l'Esquena.
El novembre de 2018, vam realitzar la nostra segona residència en l'Animal, on presentem una
última versió de la peça Werner i comencem el nostre pròxim projecte Harmònica.
Juan Miranda i Maria Vera només han pogut estar de residència el 15 i el 31 d’octubre, l’1, 2, 3
i 14 de desembre degut a altres compromisos professionals que han fet que n ohagin pogut
desenvolupar la seva residència com havien plantejat.

b) Residències tècniques:

La Caldera disposa d’una sala amb càmera negra i equipament tècnic per poder treballar la
posada en escena i fer mostres obertes al públic amb capacitat màxima de 100 persones,
idònia per acollir residències tècniques per a propostes de petit i mitjà format en la seva darrera
fase d’elaboració.
>Cessió de la sala per un període mínim de 3 i màxim de 5 dies, de manera continuada per
facilitar la implementació de la proposta. El calendari i període es concretarà amb els creadors
segons les necessitats de cada projecte i en relació a la disponibilitat del centre.
>Equipament tècnic: il·luminació, so, projector de vídeo.
>Serveis i assistència tècnica gratuïts per al 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 suport tècnic i es pactaran
prèviament les condicions.
>Es cobriran les despeses de viatges nacionals i internacionals (dins de la Comunitat
Europea) i possibilitat d’allotjament.
>Opció de participar en alguna de les diferents activitats, projectes d'intercanvi i col·laboracions
que genera La Caldera
>Una sessió gratuïta d’assessorament amb Elclimamola
Les residències tècniques d’aquest any han estat:

>Amaranta Velarde. APARICIONES SONORAS

El projecte es centra a la creació d'una possible experiència sinestèsica on el so adquireix
forma en l'imaginari de l'espectador i aconsegueix així mateix una dimensió coreogràfica i
sensorial. La dramatúrgia del viatge sonor oscil·laria entre el irreconeixible i referencial, entre el
so analògic i digital, entre la corporalitat de l'intèrpret i la materialitat dels objectes; fent servir
tant fonts orgàniques com electròniques que es puguin afectar i confondre entre si.
Durant la residència a La Caldera s’han explorat els diferents materials sonors i els seus
processos de manipulació, així com el dispositiu escènic més apropiat per compartir la sessió
amb el públic.
Amaranta Velarde ha estat de residència: del 27 al 31 de maig i del 22 de juliol al 2 d’agost.

>Nadine Gerspacher. THE AGE OF AQUARIUM

The Age of Aquarium és una peça de dansa-teatre, on el moviment, la teatralitat i la música
s'uneixen en un clar-obscur de fada. És la primera part d'una trilogia anunciada per al 20212022 que explora les conseqüències de la tecnologia des de diferents situacions i perspectives.
Aquesta obra explora les nostres dependències i la manera en la qual les nostres relacions
s'han transformat amb la situació fictícia d'una pàgina blanca, una escena post-apocalíptica,
desvetllant imatges retentives de les nostres experiències, de la nostra cultura, dels nostres
condicionaments. La multiplicació de les realitats en les nostres vides quotidianes relativitza la
definició mateixa d'allò real. El físic Stephen Hawking compara la nostra percepció a la d'un
peix vermell que veu una sola imatge distorsionada del món exterior a través de les parets del
seu aquari: Might not we ourselves also be inside some big goldfish bowl and have our vision
distorted by an enormous lens? The goldfish's picture of reality is different from ours, but can we
be sure it is less real? Anthony Hawkins.
Per a la residència tècnica a La Caldera, van treballar el disseny de les llums per a reforçar el
treball escènic. Zak Macro i el seu ajudant van concretar la il·luminació inspirada pels assajos i
les referències de la peça.
Cia. Nadine Gerspacher és un projecte creatiu on el seu treball es defineix de diferents formes.
La companyia és una plataforma per a les seves pròpies creacions, així com per a les seves
col·laboracions amb altres artistes, conservatoris i diverses companyies de dansa. Les seves
creacions s'inspiren d'allò quotidià, sent el teatre físic el seu eix central. Nadine Gerspacher
conceb petits mons poblats per personatges on l'absurd, la poesia i el fet físic es combinen
narrativament. L'humor, la transformació i la vulnerabilitat són parts essencials de les seves
peces. Després d'un llarg recorregut de creacions al llarg dels últims vuit anys, The Age of
Aquarium és la primera part d'una trilogia sobre les relacions entre humanitat i món digital.
Cia. Nadine Gerspacher va estar de residència del 27 al 31 de maig.

c) Residències per a artistes o col·lectius emergents:

Dirigida a artistes i col·lectius amb base a Catalunya en una etapa inicial de la seva activitat
professional, amb menys de dues peces llargues estrenades i que estiguin desenvolupant
projectes de creació o investigació vinculats a la dansa contemporània i les arts vives.
L’objectiu és facilitar a l’artista o col·lectiu seleccionat suport i acompanyament especialitzat
atenent les necessitats específiques del procés de creació proposat.
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Iniciem una nova col·laboració entre La Caldera i el Graner, que coordinaran els recursos de
les dues estructures per oferir als artistes residents:
>Espai d’assaig gratuït. La temporalitat (intensitat, duració, calendari...) s’estudiaran i
pactaran per intentar ajustar-se al màxim a les necessitats i els ritmes de cada projecte, tenint
en compte la disponibilitat en relació a les altres activitats que es desenvolupen a La Caldera.
>Possibilitat de generar moments per obrir el procés, compartir les matèries de treball i
establir diàleg amb altres professionals
>Possibilitat de fer residència tècnica
>Suport econòmic de 1.500€ + impostos
>Acompanyament artístic
>Assessoria en la producció amb Elclimamola
>Possibilitat de presentació pública de la proposta al final de la residència
L’artista resident emergent d’enguany ha estat Núria Guiu:

> Núria Guiu. SPIRITUAL BOYFRIENDS

Proposta escènica que indaga en la recerca iconogràfica de les pràctiques físiques que han
anat conformant de forma hibrida el ioga postural modern des dels seus origens fins avui en
dia. A la recerca visual/antropològica, s’hi infiltra i amalgama història, imatge i imaginari
personal/autobiogràfic, tot creant un terreny coreogràfic on dades documentals i personals es
mesclen per atravessar-nos amb qüestions en relació a: realitat, ficció, imatge, poder, gènere,
sexualitat, espiritualitat, identitat, digitalització…
Durant la residència ha treballat en re-organitzar, polir, aprofundir l'estructura, dramatúrgia i
fisicalitat de la peça, així com el treball de posada en escena a través de col·laboradors
(disseny de llums, música i vestuari).
Núria Guiu és ballarina graduada en dansa clàssica per l’Institut del Teatre de Barcelona,
professora certificada en Ioga Iyengar i estudiant del Grau d’Antropologia i Evolució Humana de
la Uoc. Com a ballarina, forma part d’ IT Dansa i posteriorment treballa amb companyies com,
Cullberg Ballet, Gisele Vienne, Carte Blanche Dance Company, Batsheva Dance Company
(Kamuyot), Ingri Fiksdal, Jasmin Vardimon, La Veronal, Kobalt Works, Manuel Rodriguez.
Desde 2012 s’interessa per la coreografía i crea peces como La Muda, estrenada a l'Opera de
Oslo, Portal, estrenada a l’Oktoberdans Festival de Bergen. El seu últim solo Likes, ha estat
escollit per la plataforma europea de Aerowaves 2018 i presentat a festivals com Fira de
Tàrrega, Festival Batard, Taiwan Dance Festiaval, entre altres. Com a asistent artística ha
treballat 4 anys amb el coreògraf Arco Renz en projectes desenvolupats a països asiàtics com
Cambodja, Filipines, Vietnam, Corea. També ha sigut asistent de la novaa creació de Gisele
Vienne; Crowd. Núria Guiu ha estat artista resident al Graner de Barcelona (2012), a La
Caldera (2016) i artista associada a la Sala Hiroshima Barcelona i a Cra’p, Mollet del Vallès.
Núria Guiu ha estat de residència en diversos períodes dividits al llarg de l’any:
De l’1 al 9 d’abril, el 28 d’abril, el 2 de maig, 25 i 26 de maig, del 5 al 9 de juny, 10, 15, 16 i del
24 de juliol a l’1 d’agost i del 7 a l’11 d’agost, 9 de setembre, del 26 al 30 d’octubre, de l’1 al 6
de novembre, el 25 de novembre, el 2 i 3 i el 9 i 10 de desembre.
A més a tots els artistes residents a La Caldera se’ls ofereix:
>Possibilitat a participar en altres contextos i projectes organitzats pels dos centres de creació
que es consideri que poden aportar/enriquir el projecte: assistència a programacions,
participació en contextos de transmissió i trobades professionals.
>Inscripció gratuïta a Sporá Prógrama.
>Accés gratuït a la programació de La Caldera.
>Visibilitat i difusió a través dels diversos canals de comunicació del centre

Continuïtat artistes residents anys anteriors:

Amb l’interès d'establir relacions de continuïtat, sempre que és possible, intentem acollir
creadors i creadores de convocatòries d’anys anteriors que necessiten espai d’assaig per
continuar desenvolupant el projecte seleccionat més enllà de l’any natural.
Enguany els artistes que hem acollit d’anys anteriors han estat:
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>Residència tècnica Iniciativa Sexual Femenina
Del 2 al 6 de gener Iniciativa Sexual Femenina va realitzar una residència tècnica abans de
l’estrena del seu espectacle ‘Catalina’ dins el Festival Sâlmon.
>Los Detectives
Del 7 al 30 de gener i de l’1 al 6 de febrer Los Detectives van realitzar una residència de
creació abans de la presentació del procés de creació de ‘Pienso casa digo silla’ dins de les
Jornades de professionals del Festival Sâlmon.
>Álvaro Frutos
Del 11 al 27 de febrer va realitzar una petita residència del projecte ‘Una merienda de negros’
abans de l’estrena al Espacio Inestable de València.
>Laida Azkona i Txalo Tolosa
Del 3 al 19 d’abril
>Marta Gàlvez
Del 3 al 5 de juny residència tècnica per a la gravació d’un vídeo de la peça ‘Cúmul’.
>Humanhood
14, 26 de juny, 13, 15 i 31 de juliol, de l’1 al 9 i del 17 al 23 d’agost i del 14 al 17 de setembre
assajant la seva peça de grup ‘Torus’.

> Residències artistes residents (socis Caldera)

La Caldera està formada per un col·lectiu de socis que, com a artistes residents estables, tenen
accés als espais del centre per desenvolupar els seus projectes (fins a un màxim d'ocupació
d'un 50%), a canvi del pagament de les quotes establertes i els serveis dels quals fan ús.
Actualment els socis residents són:
• Montse Colomé
• Álvaro de la Peña
• Inés Boza
• Toni Mira
• Claudia Moreso
• Carles Mallol
• Alexis Eupierre
• Jordi Cortés
• Raül Perales
• Guy Nader
• Roser López Espinosa
• Sebastián García Ferro
• Sarah Anglada
• Silvia Lorente
• Miquel Ruiz
• Rosa Pino
Els socis que han realitzat residències han estat:

>Claudia Moreso

Assajos de ‘Mons (quan tanco els ulls)’ i AIGUA.
Del 13 al 27 de gener i el 29 de març.

>Toni Mira

Creació de ‘Avec de temps...’ juntament amb la Claire Ducreux i gravacions per elaboracions
de mappings, un amb l’associació Finmatum (Esteban Crucci) fet pels joves del Casal Jove
Palau Alós, el mapping anomenat “La Fàbrica de Joguines”, per l’Ajuntament de Badalona dins
de la programació de Nadal i el mapping per a la Festa Major de Les Corts.
Del 4 al 8 de març, del 8 al 12 d’abril, 2 de juny.

>Jordi Cortés

Assajos del projecte ‘Truly yours’ amb Thomas Metller de l’11 al 16 de febrer.
Assajos del projecte Discovery, 8, 15, 19 i 22 de març. Assajos amb Mercedes Recacha i
Jaume Girbau per a la creació del solo ‘El cuerpo es una ilusión’ que van presentar al Festival
Internacional Arte y Diversidad Danzamobile de Sevilla. Del 8 al 12 d’abril.
19

>Guy Nader i Maria Campos

Assajos de ‘TimeTakes The Time Time Takes’ i ‘Set of Sets’.
1-2 de març, 1-2 d’abril, del 22 al 24 d’abril, 14 de maig, 5-6 d’agost, del 12 al 15 d’agost, del 2
al 4 de setembre i 12 de setembre.

>Raül Perales

Assajos de la producció ‘Un dia qualsevol’ de Les Antonietes abans de la seva estrena a la sala
Villarroel dins del Festival Grec de Barcelona
Del 27 al 31 de maig
Del 4 al 29 de juny
Assajos els dies 5, 10 i 15 d’octubre
Assajos de la producció ‘Diàlegs de Tirant i Carmesina’ d’Òpera de Butxaca abans de la seva
estrena a Festival de Peralada
Del 17 al 29 de juny
De l’1 al 5 de juliol

>Roser López Espinosa
Assajos de ‘Trama’ abans de la seva estrena al Mercat de les Flors i de ‘Hand to hand’.
2-3 de gener, de l’11 al 28 de febrer, de l’1 al 25 de març, 10 i 16 de juny, del 17 al 31 de juliol,
del 12 al 16 d’agost, del 5 al 13 de setembre, de l’11 al 18 d’octubre, 8-9, 19, 23 i 26 de
novembre.

>Sebastián García Ferro
Nova creació ‘Upper’ durant els mesos de març, juny i setembre.
Ha realitzat la tutoria de la tesis ‘Simetrias’ de Belen Rozaens amb el recolzament de la
Universitat de San Martín(Argentina) durant setembre.

> Montse Colomé
Assajos de ‘Concordance’ abans de la seva estrena a La Mercè 2019
Del 8 al 20 de juliol, del 12 al 16 de juliol i del 2 al 13 de setembre.

>Miquel Ruiz

Creació juntament amb Jordi Cortés d’una proposta escénica que encara no té títol.
Del 26 al 31 de juliol.
Pel que fa a les residències tècniques, un cop més al 2019 s'ha equiparat la inversió que es
realitza en aquesta mateixa modalitat a través de convocatòria pública, oferint-los la possibilitat
d'acollir 2 projectes proposats, en aquest cas, per Raül Perales:
>Projecte ‘Diàlegs de Tirant e Carmesina’ d’Òpera de Butxaca
Residència tècnica del 6 al 13 de juliol
>‘Un dia qualsevol’ de Les Antonietes
Residència tècnica de l’1 al 6 de juliol

> Cessions d’espai: residències en xarxa, en
col·laboració amb altres centres de creació, projectes i
entitats d'àmbit local, estatal o internacional

Residències que sorgeixen a partir del contacte i el diàleg amb altres agents per establir
col·laboracions que ajudin a oferir continuïtat a la feina dels creadors i a la seva circulació entre
diferents territoris.
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>Festival Salmon: arrel de la participació de La Caldera en el Festival Salmon i amb la
idea de donar continuïtat a la feina dels artistes que passen pel festival hem acollit una
residència de Nilo Gallego, Chus Domínguez i Sílvia Zayas, que formen el col·lectiu
Orquestina de Pigmeos.
Del 16 al 21 de desembre van estar de residència a La Caldera amb el projecte ‘Brilliant
Corners’, explorant les possibilitats al voltant del cinema sense pel·lícula, intentant crear una
pel·lícula sense càmera i sense proyector.
Diumenge 22 de desembre van convidar a un grup d’unes 15 persones aproximadament a
viure aquesta experiència que va ser fantàstica.
>Certamen Coreogràfic de Madrid: com cada any La Caldera ha ofert una residència

com un dels premis que s'ofereixen al Certamen, en aquesta ocasió hem acollit una residència
de la Sílvia Batet amb el seu projecte ‘Réquiem’ del 2 al 27 de setembre.

>Projecte Re-Mou-te, en col·laboració amb APDC, que aposta per la revisió de la nostra

història i repertori coreogràfic, connectant a creadors de generacions diferents per actualitzar
una peça històrica.
Per part de La Caldera s’han acollit assajos del 29 de febrer al 31 demarç i una residència
tècnica prèvia a la presentació de la peça resultant, de l’1 al 4 d’abril.
Raffaella Crapio va ser l’artista que va crear "Mòviti fermu!", que s'ha inspirat en la revisió de …
de San Vito", que la cia. Rara Avis (Andrés Corchero i Rosa Muñoz 1993 - 2012) va estrenar al
Mercat de les Flors el 2007.

>Residència PostBIDE, un any més La Caldera va acollir el Barcelona International
Dance Exchange, organitzat per Sebastián García Ferro, un dels nostres socis més actius, així
com la residència de creadors que tradicionalment es realitza després de la trobada a principis
de juliol. Enguany va ser de l’1 al 5 de juliol.
>Residència Premi Institut del Teatre, La Caldera col·labora oferint espai d'assaig

per a un dels projectes finalistes en la segona fase del concurs.
Enguany cap dels projectes finalistes va utilitzar els espais de La Caldera degut a que tenien
calendaris diferents als espais destinats per aquesta residència.

> Residències d’interés artístic i altres residències
Hi ha altres motius que poden donar lloc a cessions d'espai i residències artístiques i/o
tècniques, en la majoria dels casos sorgeixen del diàleg i la proximitat i solen establir
condicions específiques adequades a cada projecte; establint un lloguer o a través d'un
intercanvi; per la qualitat i interès 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.

• Vinculades a artistes convidats al Sporá Prógrama
Enguany hem decidit oferir als artistes que vénen al Sporá Prógrama la possibilitat de poder ser
acollits en paral·lel a utilitzar les sales d’assaig per a fer residències dels processos de creació
en els que es trobin.

>Chrysa Parkinson

Residència de 5 dies per treballar juntament amb Quim Pujol la conferència performàtica
Disorienting Front que van presentar el dissabte 9 de març, per finalitzar la seva participació
en el Sporá Pórograma.
La residència va tenir lloc del 4 al 8 de març.

21

>João Fiadeiro

Residència tècnica de la seva nova creació Ça va exploser, un projecte de Carolina Campos i
João Fiadeiro que es va estrenar al juny de 2019 al Teatro Viriato de Viseu (Portugal) (amb
assajos començats el febrer de 2019) i que utilitza com a punt de partida el llibre Ma vie va
changer de Patrícia Almeida i David- Alexandre Guéniot.
La residència va tenir lloc del 6 al 19 de maig.

>Olga Mesa

Residència tècnica i pre-estrena dintre de Corpografies del nou projecte de Compagnie Hors
Champ (Olga Mesa_Francisco Ruiz Infante) « estO NO eS Mi CuerpO », que es va estrenar al
desembre del 2019 a Pôle Sud, Estrasburg (França).
La residència va tenir lloc del 19 al 25 d’octubre.

• Vinculades a propostes artístiques d’interés
>Sociedad Doctor Alonso

Residència tècnica de la peça 'Andrei Rublev, un paniconografía' a la qual ja vam recolçar l’any
anterior amb una bossa d’ajut a la producció per aquesta proposta.
Aquest treball vol generar un repertori de iconografies del cos humà, i al mateix temps treballar
amb el so i l'escenografia com a símbols del paisatge.
En aquesta obra Societat Doctor Alonso pren com a punt de partida i el títol de la pel·lícula
d'Andrei Tarkovsky rodada el 1966, on el pintor iconoclasta Andrei Rublev (1360-1427) realitza
un llarg viatge en la Rússia medieval per pintar els frescos de la catedral de l'Assumpció del
Kremlin.
L'obra del singular pintor, amb el seu estil iconogràfic únic, provoca en l'espectador un impacte i
recolliment interior causa de l'ús de la perspectiva invertida, que ens parla de l'art no com un
retrat de la realitat sinó com una realitat entre les realitats.
La residència va tenir lloc del 15 al 22 d’abril.

• Altres residències:

>Eduard Escoffet amb el projecte ‘Non mutum’, 8 i 9 de febrer
>Anna Fontanet amb la peça ‘Blanc Salvatge’ en relació a la Quinzena metropolitana de la
dansa, de l’11 al 28 de març
>Poderío Vital, amb el concert C.A.D.E.R.A. que van oferir dins el context de la Quinzena
metropolitana de la dansa
>Miquel Barcelona, residència de creació de [kórps] abans de l’estrena a Fira de Tàrrega, del
6 al 17 de maig i del 3 al 15 de juny.
>Quim Bigas amb el projecte ‘Desplaçament Variable’ abans de l’estrena al Mercat de les
Flors, de l’1 al 12 de juliol.
>Laia Santanach amb la peça ‘Àer’, 15 i 16 d’agost
> La Cerda, del 21 al 31 d’agost

• Residències de lloguer i Last Minute *

-Amerafrica cia, del 18 al 21 de febrer
-La Intrusa, 16,19, 26, 27 d’abril, 16, 21, 22 i 25 de maig, 19 de juny, 8 i 9 de setembre, 14 i 30
de novembre i 18 de desembre.
-Roger Bernat 24 d’abril
-Las Muchísimas 1, 25, 27, 28 de juliol
-Andrés Waksman, del 7 al 13 d’octubre
-Lali Ayguadé, 23 de gener, 16, 17 i 18 de setembre
-Kim Karpanty, de l’11 al 15 de març i del 15 al 29 d’abril
-Léxico project, del 28 al 30 de març i del 16 al 22 d’abril
-Vero Cendoya, 28 d’abril
-Edivaldo Ernesto del 17 al 28 de juny
-Projecte TO KI HO de Gabriela Barberio del 7 al 10 de juny
-Lamajara 23 de juny, 16 de novembre, 6 i 7 de desembre
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-Marta Guzmán amb el seu projecte teatral ‘El club de las asesinas’, del 26 al 30 d’agost, 11, 12
i 13, 24, 28 i 29 de setembre
-Eva Cubeles, 25 i 27 de novembre
-Magí Serra, 29 de novembre
* Last Minute és un servei que oferim als artistes associats, residents i ex-residents i als
integrants de grups de recerca com misiondivina. Cada dues setmanes se'ls comuniquen els
buits de disponibilitat d'espai d'assaig que queden disponibles a La Caldera i es poden reservar
a un preu simbòlic d'1 € per hora.
Enguany han fet ús del Last Minute 20 artistes i s’han comptabilitzat un total de 262 hores
aprofitades amb aquest sistema.
Els artistes que han fet ús d’aquest servei han estat:
Denitza Dikova,Iniciativa Sexual Femenina, Paloma Muñoz, Labuena compañía, Marta Gàlvez,
Diego Garrido (Iron Skulls), Roser López Espinosa, Vero Navas, Quim Vilagran, Romain Chat,
Pol Jiménez, Sergi Faustino, Amaranta Velarde, Rita Noutel (Yurdance), Esther RodríguezBarbero, Laura Alcalà, Héctor (Iron Skulls), Itxaso Corral, Sebastián García Ferro i Bea Vergés.

>> Contextos de proximitat per a la presentació dels
processos de treball dels creadors residents
> Càpsules de Creació en Cru

Moments de trobada amb els creadors residents que passen pel centre, pensats per compartir
de manera directa, confortable i distesa la seva pràctica artística, l'estat actual dels seus
projectes, les matèries i qüestions que apareixen i nodreixen la seva treball. Mostres informals,
presentacions amb diferents nivells d'exposició, sessions obertes d'estudi, converses, projecció
de materials o altres dispositius amb els quals s'intenta desvetllar l'interior dels processos de
creació.
El format i el tipus de difusió es decideix en diàleg amb el creador, atenent a les necessitats,
fragilitats i apetències de cada procés. En ocasions les càpsules s'obren exclusivament a un
cercle d'afins o a professionals, però quan s'ha realitzat una difusió més àmplia i ha vingut
públic no especialitzat ens ha sorprès sempre la facilitat amb què es connecta amb els treballs i
la investigació proposada. Sembla que el dispositiu permet establir una proximitat que facilita
un accés més directe a les matèries i el pensament dels creadors.
En totes les càpsules de creació en cru es convida als assistents a un vi després de les
presentacions, propiciant espais de diàleg entre el / la artista i el públic assistent
sorprenentment enriquidors per a ambdues parts.
Càpsules de creació en cru realitzades:
CCC#20_Lara Brown, dimecres 27 de març a les 20h
CCC#21_Lautaro Reyes, dijous 23 de maig a les 20h
CCC#22_Nadine Gerspacher, divendres 31 de maig a les 20h
CCC#23_Silvia Batet, dijous 26 setembre de 2019, a les 20h
CCC#24_Yasen Vasilev, dissabte, 19 d'octubre a les 12.30h
CCC#25_Colectivo La Imperfecta, dijous 7 de novembre, a les 20h
CCC#26_Oihana Altube i Javier Vaquero, dimecres 27 de novembre, a les 20h

>> Laboratoris d'investigació / espais d'intercanvi
d'experiències i pensament entre creadors

Sabem que per a molts creadors és important, alhora que saludable, trencar l'aïllament que
moltes vegades comporta el procés creatiu i tenir l'oportunitat de trobar-se i entrar en diàleg
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amb les pràctiques d'altres artistes. Per això, estem especialment interessats en promoure
espais per potenciar la transmissió i l'intercanvi horitzontal de coneixement, moments de
trobada amb les pràctiques, les preguntes i les matèries de treball entre els creadors residents
de La Caldera i la resta de professionals del sector.
És fonamental potenciar la circulació d'informació, eines i metodologies, oferint un substrat fèrtil
per seguir nodrint el teixit creatiu. Com a espai de reflexió i pensament, sempre vinculat al fer,
però també com a mecanisme per revisar i posar en qüestió el que donem per sabut, obrint
entorns per a l'experimentació i el risc, deslligats de l'exigència de produir resultats.
Finalment, ens interessa explorar nous dispositius adequats per compartir aquest tipus
d'experiències amb públic i professionals, així com els investigar mecanismes que permetin
documentar i publicar els continguts que es generen per posar-los a l'abast de qui pugui estar
interessat.
Actualment en aquesta línia estem desenvolupant i acollint els projectes:

> Brut Nature. Experimentació escènica sense additius:

Com ja hem exposat, un dels nostres objectius com a centre de creació és oferir als artistes
acollits en residència un acompanyament artístic especialitzat. Però sovint els seus períodes
d'estada són breus o molt concentrats i no resulta fàcil trobar el temps per generar una
comunicació regular i fluïda. D'altra banda, 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.
Aquestes són les raons principals que ens van portar el 2017 a impulsar la primera edició de
Brut Nature, un projecte dissenyat especialment per a posar en relació una part dels creadors
acollits en residència durant l'any i fer possible la trobada dels seus universos creatius.
Convidem a 6 artistes o col·lectius a tornar a La Caldera durant aproximadament dues
setmanes, oferint-los 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. Es tracta d'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.
Un altre dels objectiu clars del projecte és 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
retro-alimenten.
Brut Nature ocupa literalment La Caldera; tant els espais físics com l'equip humà i tècnic es
posen al servei del projecte per fer possible un entorn flexible, capaç d'adaptar-se a les
propostes que emergeixen en el moment, a partir de compartir pràctiques, converses i lectures,
visionats de materials audiovisuals i moltes altres activitats que es generen de manera
espontània durant la trobada. Fins i tot els àpats passen a ser espais de diàleg i fricció.
Un temps en el qual també es va definint de manera col·lectiva el dispositiu de presentació i el
context que es vol generar per obrir les pràctiques al públic i compartir tot el que es va generant
durant la trobada. La collita de l'any en un programa compartit d'alta intensitat. Creació en estat
pur.
Amb Brut Nature s'aconsegueix 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, resultant una experiència altament estimulant i nutritiva per a tots els
implicats. A més, ha nivell intern, ha demostrat ser una eina eficaç per a activar noves
estratègies, renovar els espais relacionals i les dinàmiques de treball.
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Al 2019 s’ha celebrat la tercera edició de Brut Nature del 23 de setembre al 6 d’octubre. Els
artistes participants han estat: Adaline Anobile, Lara Brown, Carolina Campos, Fernando
Gandasegui i Marc Vives, Natalia Jiménez i José Luis de Blas
Pere Jou i Aurora Bauzà.
Amb l’acompanyament d'Ana Buitrago, Itxaso Corral, Tristán Pérez-Martín i Arantza
Enríquez.
Finalment es va decidir fer un únic moment d’apertura, dissabte 5 d’octubre, en el que es
convidava al públic a venir a l’hora del cafè per a compartir les experiència i algunes de les
pràctiques que havien estat circulant durant les setmanes del Brut.
Documentació. Som conscients de l'excepcionalitat del projecte i de la necessitat de poder
transmetre i compartir les experiències i les reflexions que produeixen en el si de Brut Nature.
S'ha convertit en un camp de proves on assajar estratègies i entendre quines eines i
metodologies poden ser més útils per recollir i documentar de manera proactiva una trobada
d'aquestes característiques.
Es té cura del registre fotogràfic i en vídeo, s'intenta establir un relat a través de diferents
materials textuals recollits de manera sistemàtica i es documenten amb enregistraments
d'àudio bona part de les converses i diàlegs que es produeixen durant la trobada.
De fet, amb l'ajuda inestimable de Tristán Pérez-Martín, Fernando Gandasegui i Roger
Adam s’ha realitzat la segona publicació Brut en paper, on es pot veure part del material recollit
en la segona edició de Brut Nature (novembre 2018). Aprofitant el context del Brut Nature
d’aquest any ja s’ha començat a distribuir la publicació.

> Laboratori de Lisa Nelson i l’Animal a l’Esquena

Aquest any, i gràcies a la col·laboració amb l’Animal a l’esquena, hem acollit un laboratori de
creació amb Lisa Nelson. A partir de l’interès de les dues estructures en la figura de la
històrica coreògrafa nord-americana Lisa Nelson, es van iniciar unes converses entre l’Animal i
La Caldera per tal de convidar-la a realitzar una trobada d’una setmana a l’Animal a l’Esquena
amb creadors vinculats a aquest centre de creació de Celrà i col·laboradors habituals de la
companyia Mal Pelo. A continuació, una part d’aquest artistes i alguns col·laboradors
internacionals convidats per Lisa María Muñoz, Pep Ramis, Federica Porello, Scott Smith i
Sofía Asencio van realitzar un laboratori de creació d’una setmana a La Caldera, del 4 al 7 de
novembre, el resultat del qual es va presentar dins de la programació Corpografies, els dies 8 i
9 de novembre. Per completar aquesta immerssió en l’univers d’aquesta incansable
investigadora del moviment, Lisa va compartir la seva metodologia de treball ‘Tuning Scores’
dintre de Sporá Prógrama, de l’11 al 15 de novembre.

> Biblioteca sensible i Club de Lectura

A l’interior dels processos de creació és habitual que apareguin temàtiques que es connecten
directament amb debats centrals en el món i la societat contemporània. Els creadors en la seva
recerca es nodreixen i dialoguen de manera natural amb altres àmbits artístics i de pensament
que s’interessen per les mateixes qüestions.
Per aquesta raó La Caldera ha començat a recopilar publicacions especialitzades en dansa i
arts escèniques, però també textos de pensament crític i científic de referència provinents de
camps tan diversos com la filosofia, la biologia, l’antropologia o la cosmologia; dels nous
feminismes a la teoria queer o els estudis post-colonials, de l’ecologia i l’estudi dels
ecosistemes a la neurociència i les teories de la percepció.
L’objectiu és anar construint de mica en mica, mitjançant cessions personals i adquisicions
puntuals, el que anomenem una Biblioteca Sensible; un espai de documentació, consulta i
estudi obert a creadors residents i altres usuaris del centre.
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Aquest any he pogut comprar els següents títols per al fons de la Biblioteca Sensible:
‘Resonancia siniestra. El oyente como médium’ de David Toop, ‘Capital e ideología’ de Thomas
Piketti, ‘Música y acción’ de Francisco Baena, ‘La ofensiva sensible. Neoliberalismo, populismo
y el reverso de lo político’ de Diego Sztulwark, ‘Las alegrías’ de Roy Galán, ‘Lo Singular’ de
Lucas Condró, ‘Israel Galván. Bailar el silencio’, ‘El tiempo y la edad del ojo’ de Walid Sadek.
En paral·lel i per activar aquest espai de pensament s’havia pensat iniciar un Club de Lectura,
una proposta impulsada per Milagros García i Valentina Azzati, responsables del projecte ‘Si
los Martes Fueran Viernes’, i que ens va semblar una bona idea per a dinamitzar la Biblioteca
sensible però que no s’ha arribat a posar en pràctica.

>> Acompanyament artístic i assessorament de gestió i
producció
Acompanyament artístic: Els creadors en residència tenen la possibilitat de comptar

amb acompanyament artístic realitzat per part de la direcció artística, o bé d'algun dels socis o
creadors vinculats puntualment amb La Caldera. Aquest any per primera vegada hem comptat
amb la col·laboració de la creadora escènica Itxaso Corral, que dintre de la seva pròpia recerca
està interessada en generar espais de diàleg per endinsar-se en els processos de treball
d’alguns dels projectes que passaran per La Caldera.

ESTO (Escuchando Tentaculando) és una proposta d'acompanyament als processos
de recerca i les pràctiques d'algunes de les artistes residents de La Caldera impulsada per
Itxaso Corral Arrieta. Parteix del desig d'afavorir antenes i potenciar el creixement de teixits
conductius, preguntant-nos sobre com posar en circulació i compartir el valuós i nutritiu
coneixement que es genera dins dels espais de recerca artística, més enllà de les lògiques de
conceptualizació d'una peça o del producte final. D'altra banda, ESTO revela una cartografia de
les amplituds per les que s'estan movent les diferents propostes que travessen La Caldera, i
per tant, ens permet mantenir viva, en moviment, la idea del que és la dansa o les arts
escèniques.
En aquest any 2019 vam desenvolupar la primera part de ESTO que ha consistit en una sèrie
de converses amb les artistes Adaline Anobile, Carolina Campos i Lara Ortiz, totes elles
residents a La Caldera. Les converses indaguen en els seus quefers i savieses, prestant
atenció al que cadascuna d'elles entén, practica i viu com a cos i reflexionant al voltant de
conceptes com temporalitats, fluxos, performativitats, moviment o invocació. Després d'aquesta
fase de converses, sorgeix el desig de generar una publicació que reculli totes aquestes
qüestions insistint en aquest fer-les accessibles, compartibles, i vam començar a generar textos
(en el sentit més ampli: escriptura, imatge, veu, dibuix,...). Al llarg del primer semestre del 2020
entrarem a la segona part de ESTO, en la qual aprofundirem en aquests materials generats per
acabar de configurar aquesta publicació.

Acompanyament de producció a càrrec de Raquel Ortega, cap de producció de
La Caldera, que ha realitzat un primer contacte amb cadascun dels projectes residents per a
detectar les necessitats i establir possibles estratègies d’acció.
Assessorament de gestió i / o producció: els creadors en residència també se'ls

facilita la possibilitat de gaudir d'un assessorament bàsic a nivell de gestió i / o producció
gràcies a les relacions de col·laboració establertes amb professionals i entitats especialitzades
com El Climamola.
Els artistes que han aprofitat aquest servei han estat: Amaranta Velarde, Núria Guiu, Lautaro
Reyes, Natalia Jiménez, Elena Zanzu, Labuena Compañía.
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Projectes en xarxa a nivell internacional
Des de La Caldera estem desenvolupant diferents accions per impulsar projectes en xarxa.

>> Perifèric Europes Portugal Grècia

L'any 2017 La Caldera va rebre el suport del Pla Residències d'Intercanvi impulsat l'Institut
Ramon Llull per potenciar el treball en xarxa, els projectes de col·laboració amb altres
estructures internacionals. Seguint la idea de 'perifèria', una de les línies internes que hem
apuntat dins l'apartat de programació, i l'interés per donar visibilitat a la creació que es genera
en territoris allunyats del centre (ja sigui geogràfic com simbòlic), vam decidir dirigir la nostra
mirada i explorar la creació que es produeix a Portugal i Grècia.
Dos països del sud d'Europa amb els que compartim certes problemàtiques i afinitats, que
actualment viuen una interessant efervescència pel que fa a l'escena contemporània tot i que,
sorprenentment, els seus creadors i propostes artístiques tenen molt poca presència a les
programacions dels nostres teatres i festivals.
Això ens va permetre entrar en contacte amb espais de creació, plataformes i creadors
independents en els dos territoris, i iniciar relacions que ja al 2018 van començar a traduir en
accions concretes:
- Diana Gadish, una de les creadores acollides en residència a La Caldera el 2017, va tenir
dos periodes de residència a Montemor-o-Velho (Portugal) per seguir desenvolupant el seu
projecte d'investigació Atlantis 2018 i Lucy, un solo anterior de la mateixa creadora, es va
presentar dintre de la programació del festival Citemor en la mateixa localitat.
- Per la nostra part vam acollir en residència al creador portugués Rafael Álvarez i a la grega
Vitòria Kotsalou i, amb la col·laboració del Festival Grec, vam convidar a Vera Mantero, una
de les representants més reconegudes de la nova dansa protuguesa, a participar en Sporá
Prógrama i a presentar un dels seus darrers solos.
A partir del diàleg amb Vasco Neves, un dels dos director de Festival Citemor, es va anar
gestant la idea de seguir aprofundint en vies possibles de col·laboració entre els tres països. El
següent pas va ser buscar la complicitat d'una estructura a Grècia afí, amb una ètica de
projecte i interessos artístics similars, capacitat per involucrar-se i desig en crear complicitats.
Així vam contactar a Penelopi Iliaskou, directora artística del Duncan Dance Research Center
d'Atenes que va rebre la proposta amb entusiasme.
A final de febrer de 2019 vam realitzar la primera trobada presencial a Barcelona, acollida i
impulsada per La Caldera. Dos dies que ens van confirmar la sorprenent sintonia entre tres
estructures que, a priori, tenim característiques molt diferents, però compartim prioritats i
plantejaments de treball de base. Fins al punt que hem decidit engegar una pla de col·laboració
per generar sinèrgies, coordinar recursos, compartir informació i imaginar conjuntament
estratègies per facilitar la continuïtat i la circulació dels projectes dels creadors i les seves
propostes entre els tres territoris.
Arrel d’aquesta trobada s’ha seguit el diàleg amb les dues estructures per continuar plantejant
possibles intercanvis d’artistes que es materialitzaran al 2020.
En quan a l’intercanvi amb estructures de Portugal, enguany hem acollit la residència de Joao
Fiadeiro, artista al cap davant de REAL, una estructura que malauradament aquest passat
2019 ha tancat les seves portes.
També hem acollit a través de la convocatòria de residències a Carolina Campos, artista
brasilera però afincada a Portugal de fa molt de temps.
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>> Barcelona International Dance Exchange

La Caldera acull el Barcelona International Dance Exchange (BIDE) que proveeix una
plataforma per al treball en xarxa i l'intercanvi creatiu entre coreògrafs, ballarins i performers
professionals. BIDE 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 investigació i l'ensenyament.
BIDE consta d'un esdeveniment del 29 d’abril al 4 de maig que acull La Caldera i a on han
participat un grup de 30 persones de 16 països i disciplines de moviment, i d'una residència en
la qual els participants treballen junts durant 7 dies consecutius i al final del procés mostren les
seves creacions al públic en Barcelona. Aquesta residència va tenir lloc del 21 al 28 de juny
amb 5 artistes de 5 nacionalitats diferents amb l'objectiu de poder aprofundir temes, materials o
metodologies treballats al primer encontre.

Corpografies#4. estO NO eS Mi CuerpO d’Olga Mesa
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Programació
>> Programació pròpia

La programació pròpia s'articula al voltant de certes línies internes que travessen la
nostra programació ajudant-nos a conceptualitzar i contextualitzar les propostes, però
també a vincular-les amb la resta de les activitats de La Caldera, establint connexions de
transitivitat entre elles. Les anomenem Corpografies, Perifèries i Caldera Kino.

> Corpografies
Seguim amb la línia d'exhibició que, sota el nom de Corpografies, posa el focus en les
escriptures corporals i les narratives de la presència. Treballs sovint individuals, centrats en la
capacitat del cos per articular un discurs sensible, no verbal, on el pensament és acció i el cos
és text. Perquè, com diu Paul Valéry, 'la dansa és poesia general de l'acció, però també acció
filosòfica plena, potència capaç de convertir cada pas en una interrogació sobre l'ésser'. (P.
Valéry, Philosophie de la danse).
Per aquesta passada tardor vam proposar una mirada diversa a través dels treballs d'artistes
amb una llarga trajectòria internacional així com joves creadors de l'escena local, els projectes
dels quals s'han desenvolupat en complicitat amb La Caldera o que tenen un vincle particular
amb el centre: Xavi Manubens, Anabella Pareja Robinson, Olga Mesa, Lisa Nelson,
Georgia Vardarou i Sergi Fäustino.
Programació Corpografies #4 octubre-novembre 2019:

>Xavi Manubens_Under Construction + Anabella Pareja Robinson_La
Forma
dijous 17 d'octubre, a les 20.30h

Under Construction de Xavi Manubens
Under Construction és una investigació sobre la percepció de l'espai, les seves relacions amb
el cos i amb ell mateix, els rastres que s'hi deixen i tot allò que encara està per succeir. Una
instal·lació en directe a partir de les sensualitats espacials, una deriva de paisatges que estan
en constant transformació i la creació d'una atmosfera incerta i invasiva. Under Construction és
una coreografia que produeix fissures, desplegaments, fluxos i superposicions, en un intent per
ubicarnos. Aquest laberint d'imatges, objectes i accions es construeix a través de l'ús d'una
metodologia Trans, literalment travessar diferents qüestions de forma simultània i amb una
perspectiva formal i ambigua. Quan un espai deixa de ser el que és? Es pot reorganitzar elque-hi-ha per a produir un altre el-que-hi-ha? És possible habitar un paisatge impossible?
Aquest projecte es mou entre els camps del moviment, les arts visuals-vives i la coreografia a
partir d'un exercici site-specific. Amb aquesta pràctica de manipulació de l'entorn, Xavier
Manubens conclou els tres projectes vinculats als misteris de l'espacialitat, juntament amb
Monument (2015) i Fluxos i remolins (2017).
Xavier Manubens Samsó (1989, Barcelona). Artista escènic i performer. Cursa Màster en
Pràctica escènica i Cultura Visual al Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofía sota la direcció
del grup ARTEA. Les seves pràctiques giren al voltant dels processos de transformació, les
situacions coreogràfiques, les performativitats del cos i l'objecte i la producció d'imatges
ambigües. Treballa com a performer i assistent coreogràfic i desenvolupa els seus projectes de
creació des del 2015. Forma part del col·lectiu MisiónDivina i és artista associat a La Poderosa.
Li agradaria ser una Spice Girl.
Creació Xavier Manubens
Suport Escenogràfic Oriol Corral
Suport tècnic Sofía Matori
Durada 35 minuts
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En coproducció amb La Poderosa
Amb el suport de La Caldera, Teatro Pradillo, Teatro Ensalle, grup MisiónDivina i Centre Cívic
Lluïsos de Gràcia
Agraïments Itxaso Corral, Carolina Campos, Julián Pacomio, Ana Buitrago
La Forma d'Anabella Pareja Robinson
La Forma és una investigació que acudeix constantment a la teoria per a motivar aquest ball
d'articulacions, textura, volum i pell. Mentre es mou pensa en altres coses, pensa en paraules,
anècdotes, cites; en la nostra realitat, en el fet real i és aquest el motiu que em porta a
acompanyar el moviment amb un text. És en aquest text on confronto l'escriptura i la imatge, on
col·loco la coreografia, on diposito la raó; una coreografia que acompanya aquesta dansa,
aquesta raó que aquesta dansa no necessita. Quan vaig començar a estudiar la forma, em vaig
posar creativa i em vaig inventar una sèrie d'exercisis que vaig anomenar: Pràctiques per a
hackejar la forma. Vaig entrenar aquestes pràctiques com una atleta, amb la intenció de
sorprendre'm amb una nova corporalitat. Finalment, vaig deixar estar aquesta sèrie de
pràctiques, em vaig oblidar dels trucs que planejava utilitzar, de totes les coreografies que em
vaig inventar, per decidir tornar a allò primari. Vaig entrar en matèria, entreno amb i des del fer,
i és en aquest fer que m'he trobat amb aquest ballar: Tot és forma.
Anabella Pareja Robinson: Sóc ballarina i coreògrafa. Mexicana, però des de desembre del
2017 visc a Barcelona. Últimament investigo i practico principalment des de la dansa. Les
paraules que acompanyen les meves investigacions són l'atenció, el camuflatge, allò borrós, la
matèria, allò no humà, el fer, la passivitat, el fet comú, el fet real. Actualment formo part del
col·lectiu ARTAS de La Poderosa, que ha acollit el meu últim procés d'investigació: La Forma
(2018-2109). Altres peces són: El Desierto (2017), La Masterpiece (2016), Historias posibles
del cuerpo (2) (2014), el fin de los principios (2012). Han sigut presentades en diferents indrets
de Mèxic, Buenos Aires, Montevideo, Madrid, Barcelona, Berlin i Belice. Algunes de les meves
investigacions han derivat en escrits com ara l'assaig Mientras pienso en otra cosa (2017), una
reflexió sobre la influència del post-humanisme en les arts en viu. Formo part del Colectivo AM,
col·lectiu de coreògrafs de la Ciutat de Mèxic, amb qui he creat: sarta aicah ranimac (2019),
Antes de la playa está el mar (2015), La pista de baile (2014), ARRECIFE (2013); entre d'altres.
També hem editat i publicat el llibre de processos RECETARIO COREOGRÁFICO. Un
Roadbook. (2012-2013).
Creació i interpretació Anabella Pareja Robinson
Durada 45-50 minuts
Aquesta investigació ha obtingut el suport de La Poderosa dins del seu programa ARTAS 2018
i 2019. El Centre Cívic de la Barceloneta va acollir aquest projecte en els seus inicis.
Agraïments a Mónica Muntaner, Bea Fernández, Amador Fernández Savater, Paz Rojo, Itxaso
Corral, Cris Celada, Xavi Manubens, Óscar Dasi, Marina Colomina, Mayte Luque i Rafa Ruano.

>Olga Mesa_estO NO eS Mi CuerpO

dissabte 26 d'octubre, a les 20.30h i diumenge 27, a les 19h
El meu cos viu una història comuna a tots els cossos. Observo l'obediència als seus instints, els
seus petits errors, els seus dubtes, els seus accidents, les seves manifestacions involuntàries,
els seus desitjos i errors. Volia en aquesta peça ballar el desordre d'aquestes imperfeccions.
El solo estO NO eS Mi CuerpO (això no és el meu cos) és la primera part de la trilogia Res, non
verba, que Olga Mesa comença al 1996, en col·laboració estreta amb l'artista visual Daniel
Miracle, amb la necessitat de qüestionar el pensament del cos i els seus desequilibris com a
lloc de trobada amb la mirada de l'altre.
Ara, més de vint anys després, Mesa revisita el seu icònic solo fent un fascinant treball de
transmissió juntament amb la ballarina Natacha Kouznetsova i l'artista multimèdia Francisco
Ruiz de Infante. Amb un llenguatge cru i intens, posa el focus en les manifestacions
involuntàries del cos i les seves emocions. Un cos que transita entre l'estat de vigília i les
deflagracions de gestos i que es mostra en la terrible bellesa de la seva derrota. Un univers
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enigmàtic que es desdoblega en el cos de Natasha Kuznetsova amb una delicadesa i una força
captivadores, on la video-instal·lació de Ruiz de Infante i la càmera formen part del dispositiu
performatiu.
És un viatge d'allò íntim, del qual també formen part el cinema de Tarkovsky i l'univers de
Magritte, a qui la coreògrafa respon a la seva “Ceci n'est pas une pipe” amb el títol de la peça
“Això no és el meu cos”.
Per aquesta ocasió es presenta una versió en procés de creació, en un estadi molt avançat. La
peça s'estrena el 16 de desembre al CDCN Pôle Sud, Estrasburg (França).
Olga Mesa és coreògrafa i artista visual. Realitza una investigació personal i innovadora que
afirma la part d'allò íntim en la representació. Després dels seus inicis com artista independent
a Espanya, es trasllada a Estrasburg (França). Des d'aleshores, contínua la seva investigació
sobre la relació del cos amb la imatge. Els seus variats solos creats des dels anys 90 han creat
la seva reputació sobre els escenaris internacionals, incloent Después de la última palabra (...),
Solo a ciegas, el Lamento de Blancanieves. Amb la companyia Hors Champ // Fuera de
Campo, sota la direcció artística de Francisco Ruiz de Infante, ha liderat la tetralogia multimedia
Carmen // Shakespeare durant els últims set anys.
Francisco Ruiz de Infante és artista "fora de format" d'una generació marcada per l'encontre
amb les màquines audiovisuals, el seu treball participa de les arts plàstiques, literatura, música,
vídeo i en els últims anys, troba la seva forma principalment en recorreguts per instal·lacions.
Ha realizat important projectes plàstics, fílmics i performatius per a institucions museístiques de
tota Europa i Amèrica (Museu de l'Art Modern de la ciutat de París, MNCA Reina Sofía en
Madrid, Guggenheim de Bilbao, Lloc de la Biennal de Santa F ...) En el camp de les arts
escèniques, col·labora amb el coreògraf Loïc Touzé i el compositor Christian Sebille. Des del
2010, ha estat treballant amb Olga Mesa, especialment en el projecte temàtic Carmen //
Shakespeare, i continua desenvolupant el cicle de creació BlueSky.
Natacha Kouznetsova. La seva primera experiència en dansa contemporània va començar a
Moscou el 1992. El 1996, va continuar la seva formació a França, primer amb el CNDC
d'Angers, després amb la formació EX.ERCE del CCN de Montpellier sota la direcció de
Mathilde Monnier. Col·labora des del 1999 amb el coreògraf Mitia Fedotenko en molts
projectes, inclós en les peces Чёрное солнце. Black Sun i AkhmatModi. Després de diversos
anys treballant amb la companyia de Mathilde Monnier, es va unir a François Verret i va
participar en totes les seves creacions, concretament Chantier cabaret, Courts-circuits, Raptus,
Rhapsodie démente, Dedans/dehors o Le Pari.
Concepció i Coregrafia Olga Mesa
Amb Natacha Kouznetsova, Olga Mesa
Creació sonora i dispositiu audiovisual Francisco Ruiz de Infante
Direcció tècnica i llum Xulia Rey Ramos
So Frédéric Apffel
Producció Pierre Kiener i Hors Champ // Fuera de Campo
Coproducció Marseille Objectif DansE (Marsella, Francia) CDCN, Pôle Sud (Estrasburgo,
Francia), La Caldera (Barcelona)
Suport Ministerio de Cultura - DRAC Grand Est, Région Grand Est, ciudad de Estrasburgo
Residències Marseille Objectif DansE (Marsella, Francia) CDCN, Pôle Sud (Estrasburgo,
Francia), La Caldera (Barcelona), Ministerio de Cultura - DRAC Grand Est, Région, Grand Est,
ciudad de Estrasburgo
Marseille Objectif DansE (Marsella, Francia), la, Fabrique de Théâtre (Estrasburgo, Francia),
CDCN, Théâtre de Hautepierre (Estrasburgo, Francia), Espace Simone (Châteauvillain,
Francia), La Caldera (Barcelona), LABoral (Gijón)
Duració 1hora i 15 minuts
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>Lisa Nelson_Observatory at the cusp of space
divendres 8 i dissabte 9 de novembre, 20.30h

Observatory at the cusp of space és el resultat d’un laboratori que es farà en col·laboració amb
l’Animal a l’esquena en el qual participaran María Muñoz, Pep Ramis, Federica Porello, Scott
Smith i Sofía Asencio. Serà la materialització d’una col·laboració multidisciplinar i multicultural
en què els artistes improvisen composant a partir de les eines de comunicació de les Tuning
Scores (partitures d’afinament). Aquestes eines mostren com cadascun dels performers percep
i dóna sentit al moviment, propiciant una dansa que és significativa, un teatre de l’opinió, que
revela la confluència fugaç d’atencions i d’intencions que il·luminen el lloc que ocupa el cos en
aquest moment d’emergència del planeta.
Lisa Nelson és coreògrafa, performer d’improvisació, videògrafa i artista col·laborativa. Una
figura imprescindible de la dansa posmoderna americana, des dels anys 70 indaga sobre el rol
dels sentits a la performance i a l’observació del moviment. A partir de diverses investigacions
al voltant del video i la dansa va desenvolupar un apropament a l’edició en temps real i a la
performance que denomina Tuning Scores (paritures d’afinament). Lisa Nelson viatja per tot el
món interpretant, ensenyant i creant danses. Així mateix manté col·laboracions a llarg plaç amb
artistes com Steve Paxton, Scott Smith i Daniel Lepkoff. En 1987 va obtenir el premio “Bessie”
de dansa i performance de Nueva York, i en 2002 el premi Alpert a les arts. Des de 1976
coedita la revista internacional de dansa e improvisació Contact Quarterly.

>Georgia Vardarou_Why should it be more desirable for green fire balls to
exist than not? (extracte) + Sergi Faüstino_Fäustino VI o 126 cavalls
divendres 15 i dissabte 16 de novembre, a les 20.30h

Why should it be more desirable for green fire balls to exist than not? (extracte) de
Georgia Vardarou
'Per què hauria de ser més desitjable que hi hagi boles de foc verd que no?' és un extracte del
nou solo de Georgia Vardarou en col·laboració amb l'artista visual David Bergé.
Les imatges i els moviments imbricats entre si permeten possibles lectures narratives.
Quant joc pot donar la contextualització d'una imatge per mitjà del llenguatge de la dansa?
Els significats es tornen mal·leables al costat d'un cos en moviment?
Què està succeint en l'espai entre la percepció de l'artista i l'espectador?
Aquest espai entre les nostres diferents percepcions és potser on està passant la dansa.
Georgia Vardarou es va graduar de l'Escola Estatal de Dansa (Κ.Σ.Ο.Τ.) (GR) i després de
P.A.R.T.S. (BE). Com a ballarina, ha treballat amb Salva Sanchis, Marc Vanrunxt, Cecilie
Ullerup Schmidt, Lance Gries i Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas. Com a coreògrafa, està
ocupada amb el moviment personal i el contingut que això comporta. Va crear "Hardcore
Research on Dance", "Phenomena" i "New Narratives". Geòrgia va viure a Brussel·les durant
13 anys. En 2017 es va mudar a Barcelona. El seu treball està sent produït per KUNST/ WERK
(BE).
Georgia ha estat escollida per Anne Teresa De Keersmaeker com a 'coreògrafa del futur' per a
les 'Four by Four comissions' del festival Dance Umbrella de London.
Coreografia, dansa: Georgia Vardarou
Escenografia: David Bergé
Disseny de llums: Ana Rovira
Ull exterior: Marc Vanrunxt
Fotografies de: Agni Papadeli Rossetou, Elina Loukou, David Bergé
Gràcies a: Salva Sanchis
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FÄUSTINO VI o 126 cavalls de Sergi Fäustino
Un cos en l'espai ballant de principi a fi. Una veu en off d’algú que mira i analitza el cos que es
mou, el cos que balla, i que fa una immersió a l’interior d’aquest cos, a l’interior d’aquesta
persona, per compartir totes aquelles vicissituds de la seva vida que l’han portat a estar davant
nostre movent-se d’una manera única. Partint així de l'estrictament físic per arribar a quelcom
que transcendeix el cos.
La proposta pretén posar sobre la taula una visió des del cos i a través del cos, amb la
consciència que és important que aquesta visió existeixi -juntament amb moltes altres-, en un
moment en què la tendència és anar cap a una visió única.
Tot plegat és una celebració del cos, del moviment i de la dansa.
<<Ara sento la necessitat de posar el focus d’interès en la dansa i el moviment. Potser és
perquè crec que en la situació actual, la dansa en quan a llenguatge abstracte, té més sentit
que mai; potser crec que és necessari el fet de plantejar un treball que proposi una experiència
més física que racional, inclús una reflexió des d’uns altres paràmetres; potser és perquè crec
que ara mateix, calen propostes que no passin només per filtre del significat de les paraules,
unes propostes que plantegin una experiència que circuli per altres canals.>>
Sergi Fäustino. Ara mateix, els meus peus es recolzen a terra per la part de davant, des dels
dits fins al coixinet. tinc el segon dit de cada peu torçat, és herència de família, el meu cosí
també els té així i la germana de la meva avia també els hi tenia. el turmell està lleugerament
flexionat, només una mica, tot just per sentir una mica de tensió a la zona. tinc els dos turmells
operats, em vaig trencar els lligaments exteriors jugant a bàsquet. no a la vegada, primer un, i
al cap d’un any l’altre. després m’he fet dues distensions més, una a cada turmell. m’han
quedat laxes i mai més he tornat a saltar con abans. els bessons estan tocant el barrot que
creua la cadira per sota, estan una mica carregats i per això noto més el barrot. els bessons se
m’han posat més grans des que corro. els genolls estan flexionats a uns 45 graus. sento el meu
pes a la cadira a través de la part posterior de les cuixes. noto més el quàdriceps dret que
l'esquerre. tinc la pelvis basculada i m’estira la part baixa de les lumbars per l'acció dels
isquiotibials. tinc els isquiotibials curts per haver practicat vela lleugera durant la pubertat, en
l’etapa en que es forma el cos adult. això és dolent per a les lumbars però és bo per a protegir
els genolls. em costa mantenir la part baixa de l'esquena recta. tinc la panxa cap endavant i les
meves vísceres es recolzen per dins. la part alta dels meus braços penja de les espatlles i els
avantbraços estan recolzats a l'ordinador una mica abans dels canells. no puc estirar del tot el
braç dret per una lesió que em vaig fer quan era petit, se’m va trencar un tros d’os i se’m va
quedar a l’articulació. els dits a les tecles. el meu coll està inclinat cap endavant i el meu cap
està basculat cap avall, mirant la pantalla de l'ordinador mentre escric això.
Fa dos minuts estava en una posició gairebé igual a la d'ara. fa dues hores estava corrent pel
bosc. fa dos dies em preguntava com podria treballar amb la imatge des del cos i com podria
investigar sobre el tema des de la pràctica. de fet encara m’ho estic preguntant. fa dues
setmanes vaig fer 4 hores de carreteres de corbes amb la moto i va ser increïble però si ho
hagués d’explicar, no sabria com fer-ho. fa dos anys vaig tornar a fer el meu primer espectacle
"NUTRITIVO" i el meu fill estava al públic. fa vint anys estava treballant a una clínica de gent
gran com a auxiliar d’infermeria i encara no havia començat a ballar. fa quaranta anys tenia 6
anys. avui és 9 d’octubre de 2019.
Sergi Fäustino és un dels creadors imprescindibles de l’escena contemporània nacional des de
l’estrena de 'Nutritivo' a 2002. La seva investigació sobre el cos, el cansament i els límits físics
travessa de manera continuada el seu treball dels últims 10 anys amb una profunditat,
compromís i coherència difícils de trobar al panorama actual i per aixó mateix, extremadament
valuoses. El Sergi ha passat per moltes etapes com a creador, des de ser habitual a la
programació 'Radicals Lliures' al Teatre Lliure amb Rigola, les programacions i projectes de La
Porta Barcelona i Teatro Pradillo de Madrid, o al festival 'El lugar sin límites' del Centro
Dramático Nacional. Com a creador ha anat evolucionant, aprofundint i clarificant les seves
línies d’interès fins a arribar a una depuració que va molt més enllà de la forma o de l’estil, un
posicionament ètic com a creador.
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> Perifèries: la segona línia de treball respon a la necessitat de fer visible la creació que
es genera en espais, contextos i territoris allunyats del centre. Es tracta d'una línia d'interès,
que travessa d'alguna manera la programació proposant treballs que solen tenir poques
oportunitats per mostrar-se precisament per què ens demanen, i ens ofereixen l'oportunitat, de
mirar d'una altra manera la realitat.
Dins el territori nacional estem atents al que es produeix fora de Madrid, Barcelona o al País
Basc. A nivell europeu, ens interessa molt connectar amb la creació que ara mateix es produeix
en els països del sud com Grècia, Portugal o Itàlia, i intentar ser permeables i que estiguin
presents dins de les nostres activitats de programació.

> Caldera Kino: una altra interés en la programació és donar cabuda a propostes de
creadors escènics que treballen i introdueixen elements del llenguatge cinematogràfic en els
seus processos de creació i investigació. Respon a la proliferació de treballs de recerca que
exploren els espais intermedis entre el cos i la imatge, el moviment cinètic i cinematogràfic, la
projecció audiovisual i la projecció imaginal.
> Càpsules de Creació en Cru

Com ja hem explicat a tots els creadors en residència se'ls ofereix la possibilitat de generar
contextos adequats per compartir de manera informal els processos de creació i obrir-los a
mirades externes amb diferents nivells d'exposició; des de grups reduïts de professionals a
públic general.
Les càpsules de creació en cru realitzades aquest 2019 han estat:
CCC#20_Lara Brown, dimecres 27 de març a les 20h
CCC#21_Lautaro Reyes, dijous 23 de maig a les 20h
CCC#22_Nadine Gerspacher, divendres 31 de maig a les 20h
CCC#23_Silvia Batet, dijous 26 setembre de 2019, a les 20h
CCC#24_Yasen Vasilev, dissabte, 19 d'octubre a les 12.30h
CCC#25_Colectivo La Imperfecta, dijous 7 de novembre, a les 20h
CCC#26_Oihana Altube i Javier Vaquero, dimecres 27 de novembre, a les 20h

> Programació familiar

Programació d'espectacles familiars que poden anar acompanyats de tallers abans de la funció.
També oferim la possibilitat de presentar espectacles en procés en sessions gratuïtes obertes a
nens i famílies, un espai de prova necessari per als creadors per al desenvolupament de les
seves propostes, i una oportunitat per a nens i nenes per gaudir-ne.

>Flou Papagayo de MuMuSic Circus, dissabte 2 de març a les 18h
>Jungla de Big Bouncers, dissabte 14 de desembre a les 18h

> Programació d'espectacles per a públic escolar

Dins el programa Dansa a les Escoles La Caldera proposa espectacles adequats a cada cicle
formatiu. Gratuït per a escoles de les Corts.
(Veure amb més detall en Territori)
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>>Projectes de producció pròpia

> Festa de primavera: (DES)COMUNAL festa de dia

Trobar-nos, ajuntar-nos, engrescar-nos, despistar-nos, nodrir-nos, sentir-nos, pensar-nos,
calmar-nos, embrutar-nos, suar-nos, respirar-nos, somiar-nos, festejar-nos, afectar-nos, ballarnos…
Aquesta va ser la proposta de la festa de primavera, passar un dia (des)comunal a La Caldera
diumenge 19 de maig. Un temps i un espai per compartir i celebrar estar juntes. Vam convidar
a a la egent a construir la seva ciutat ideal amb la gent de La città infinita, gaudir d’una sessió
de música especialment pensada per fer vibrar els cossos junts a càrrec de DJ. Amarantis i
dinamitzada per Quim Bigas, cuinar un àpat col·lectiu a càrrec de Nyam Nyam amb els
ingredients que cadascú aportava i descansar veient la pel·lícula somiada Praise of Nothing de
Boris Mitić.

La città infinita

Com vols que sigui la teva ciutat?A través de la performance lúdica, participativa i sostenible de
La città infinita, petits i grans construïrem conjuntament per aconseguir una nova idea de ciutat.
La città infinita és un joc constructiu amb materials industrials reciclats, principalmente de fusta.
La performance proposa un espai de joc obert a tothom amb l'objectiu de jugar en família,
redescobrint el valor de compartir, crear, somiar plegats noves possibilitats per al nostre entorn.
Amb l'ajut de la imaginació la ciutat creixerà a poc a poc donant vida a una instal·lació artística
col·lectiva única.

Nyam Nyam

Són Ariadna Rodríguez i Iñaki Alvarez, busquen promoure la creació, la reflexió, l’intercanvi de
coneixement i la cultura creant estratègies de participació i interacció per a respondre a la
necessitat de generar diàleg. Utilitzen dinàmiques i eines pròpies de la creació artística per a
plantejar accions col.lectives que creïn relacions horitzontals i ens situïn a tots en un mateix pla
d’acció. Fomenten la relació entre les diverses formes d’Art i el menjar com a element vehicular
per a crear situacions que ajudin a dinamitzar i crear noves maneres de relació i contacte entre
el teixit social. D’aquesta manera pretenen aprendre noves dinàmiques i crear sinergies que
poden re-activar o re-pensar la nostra manera de viure, crear i menjar.

Quim Bigas

Obsessionat amb la coreografia, la dramatúrgia i els processos informatius, el seu interès en la
creació escènica està centrat en la performativitat i lo performatiu, la ramificació d’una mateixa
idea o les trobades creatives, així com en la investigació de moviment, les interaccions i els
procediments informatius que es generen. Combina el seu propi treball amb col·laboracions
artístiques, tant com a creador com a intèrpret. Normalment treballa en connexions entre la
teoria i la pràctica, amb l’objectiu de qüestionar i redefinir idees relacionables amb
representació/actuació, la constitució del procés creatiu o els protocols de l’espai escènic.

DJ Amarantis

Amaranta Velarde és coreògrafa, ballarina, dj opaco, dj amix o velarde. Amarantis es mescla
amb altres persones que treballen en el camp de les arts escèniques des de diferents prismes.
Això alimenta i manté viu el caràcter immutable del seu ésser, que es reflecteix en les seves
sessions de dj eclèctiques. Per aquesta ocasió, es farà una sessió que mantingui viu l'esperit
del ball.

In Praise of Nothing de Boris Mitić

Ens trobem davant d’una paràbola satírica i gens convencional sobre No-res, en què No-res,
cansat de ser un incomprès, fuig de casa i es posa a revelar els seus pensaments sobre
gairebé tot, incloses vida i mort, amor i política. Amb sentit de l’humor i de l’autoreflexió, aquest
film ens desafia a replantejar-nos la importància de la vida. In Praise of Nothing està
documentada a partir de 20.000 pàgines de la bibliografia més eclèctica, i la van filmar al llarg
de vuit anys 62 directors de fotografia a 70 països. Està narrada en vers per Iggy Pop, i
musicada pels mestres del cabaret Pascal Comelade i The Tiger Lillies.
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Boris Mitić (Sèrbia, 1977) va viure en alguns continents, va treballar uns anys als mitjans més
prestigiosos del món, va comprendre unes quantes coses i va dedicar la resta de la seva vida a
la criança creativa, al futbol creatiu i als docuementals creatius, com ara Pretty Dyana (2003),
Unmik Titanik (2004) i Goodbye, How are you? (2009).

> Projecte AMATEURS

Al 2019 ha estat el segon any que els 17 artistes associats a La Caldera elaboren un projecte
conjuntament. La proposta apareix després d'un llarg procés de reflexió interna que ha estat
necessari per repensar el paper individual i com a col·lectiu dels socis, la seva funció i
implicació, el lloc que ocupen i com es volen relacionar amb la nova realitat del centre. Es
tracta d'un marc participatiu que permetrà vehicular bona part d'aquestes qüestions, activant
el diàleg amb l'equip des de la pràctica artística i proposant nous continguts al projecte.
Es tracta d'un exercici de participació que creiem és interessant explorar com a model de gestió
i que pot enriquir el projecte i afavorir el sentiment de pertinença. A partir d'un marc
pressupostari, espacial i de suport de gestió plantejat per l'equip de gestió, els artistes residents
associats triaran un dels projectes presentats pels socis, que entrarà a formar part de la
programació i que serà coordinat i produït pels artistes, amb el suport i seguiment de l'equip de
La Caldera.
“AMATEURS”, el projecte d’aquest passat 2019, recull l’expansió de la dansa i els llenguatges
del moviment entre la població no professional que amb projectes sòlids com Barris en Dansa
d’Alvaro de la Peña/Iliacán, Taller de dansa integrada de Jordi Cortés/Frikcions, Tallers +40 de
cia. Sebastián García Ferro o BesòsCreació d’Inés Boza, han impulsat en aquests darrers
anys.
L’objectiu ha estat l’elaboració d'un espectacle de dansa teatre amb gent amateur que s’ha anat
cuinat des del mes de setembre fins al desembre de 2019, i que després es podrà presentar a
altres espais, com els ateneus.
L’equip artístic involucrat format pels mateixos socis és el següent:
Concepció del projecte: Montse Colomé, direcció: Inés Boza, espai escènic: Miquel Ruiz,
producció: Raül Perales i Rosa Pino, suport logístic: Carles Mallol, coordinació tallers previs:
Álvaro de la Peña.
Al juny, dins del marc de Complicitats, tallers organitzats per Álvaro de la Peña, Inés Boza i
Montse Colomé van dirigir un d’aquests tallers a on van poder fer un primer contacte amb els
participants per a fer la selecció dels 10 participants/intèrprets.
L’espectacle resultant va portar el mateix títol que el projecte, ‘Amateurs’ i es va presentar a la
sala 6 de La Caldera el divendres 20 i dissabte 21 de desembre.
‘Amateurs ho som tots a l'ofici de viure.’
AMATEURS és un espectacle de dansa-teatre que parla de la gent que s'atreveix a viure el que
un dia li van negar o es va negar, de la gent que un dia es va adonar que el seu cor era un
múscul que bat dins d'un cos adormit (assegut, oblidat), i es va proposar despertar-lo. Gent que
es va atrevir a trencar la seva trajectòria escrita i es va descobrir molt més gran del que
s'esperava, del que ningú esperava d'ella. Funcionàries, educadors, informàtics, arquitectes,
periodistes, mestres, jubilats, aturats.... Un dia es van pujar a un escenari i ens van oferir la
seva història.
<<És d'això del que ens parla AMATEURS, gent adulta que un dia es va permetre fer el que no
va poder fer de petita.
Gent que no va encotillar la seva creativitat segons els canons acadèmics i els cossos dels
quals no van ser homogeneïtzats.
Gent que va pintar de daurat les seves cicatrius i les va veure belles.
Gent que un dia es va aixecar de la cadira i es va trobar ballant.
Gent que va decidir expressar el que li passava.
La innocència d'un nen entendreix, la innocència d'un adult commou i és el principi del
mestratge.
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Els seus cossos eloqüents ens parlen de les seves vides, de les vides de tots.
La vida dels altres és la nostra vida.>>
Intèrprets Judith Belmonte, Héctor Bujía, Josep Claramunt, Imma García, Neus Mayolas, Isabel
Raich, Ana Saint-Dizier i Max Villanueva.
Concepció del projecte Montse Colomé | Direcció Inés Boza | Espai escènic Miquel Ruiz |
Disseny de llums Carles Borràs | Edició de so Xavier Calvet | Fotografia Alfred Mauve |
Producció Raül Perales i Rosa Pino | Suport logístic Carles Mallol | Coordinació tallers previs
Álvaro de la Peña I l’equip de La Caldera

> Frikcions

En un principi s’havia decidit fer un esdeveniment més acotat, de tres dies de tallers, degut a la
bona acollida del Frikcions al 2018, que en un principi s’havia marcat en el calendari com a un
projecte bianual, però finalment es va decidir deixar el projecte bianual per a fer-ho amb tota la
seva dimensió. Aquest projecte neix dins del calaix de socis i està impulsat per Jordi Cortés,
Montse Colomé i Raül Perales, juntament amb d’altres socis.

>> Programació pròpia i produccions en col·laboració
amb altres iniciatives i entitats del sector i de la ciutat

La Caldera organitza programacions en col·laboració amb altres entitats de la ciutat on els
continguts d’aquestes programacions són comissariades per la direcció artística de La Caldera.

>Festival Sâlmon. Programació de processos

La Caldera es va convertir durant dues jornades en la seu de la programació de processos de
la 7a edició del Festival Sâlmon, que aquest any busca expandir-se, presentant una edició
mediada en diàleg amb diferents espais de la ciutat que acullen habitualment les arts vives
contemporànies en les seves programacions, investigacions, residències i projectes...
El SÂLMON< i les estructures que en participen tenen un compromís amb l’acompanyament als
artistes, als seus processos i realitats per fer possible un camí artístic viable i sostenible. Per
això, entre totes les veus col·laboradores hem estat treballant per pensar contextos còmodes i
diferencials que trenquin la lògica de presentació i estrena i el binomi artista i espectador per
poder compartir pràctiques, trobades i altres maneres de relacionar-nos amb el fet artístic i les
arts vives.
Així, la programació d’aquesta 7a edició s’expandeix per diferents universos i espais de la ciutat
per poder representar una cartografia de l’ecosistema cultural de Barcelona.
L’impuls del Graner, el Mercat de les Flors, Fabra i Coats – Fàbrica de Creació i l’Ajuntament
de Barcelona ha trobat la complicitat de L’Antic Teatre, La Caldera, La Poderosa i la Fundació
Joan Miró en aquesta voluntat de crear una xarxa de diàleg per construir, cada vegada més en
relació, un festival d’arts vives contemporànies de la ciutat.
Així mateix, altres espais com ara L’Auditori, CaixaFòrum, MACBA, Sala Hiroshima, MNAC i
Zumzeig també acullen propostes del festival, dedicant un temps mutu per crear un diàleg,
recolzar propostes d’autor i, entre totes, configurar un Festival SÂLMON< més obert i col·lectiu.
Programació dissabte 2 de febrer

Mónica Muntaner i Rosa Muñoz_Quatre octaves i mitja
dissabte 2 de febrer, a les 11h

Javier Guerrero_Lord M-27
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dissabte 2 de febrer, a les 15h

Jorge Dutor, Cris Blanco i Guillem Mont de palol_Lo Mínimo
dissabte 2 de febrer, a les 17.30h
Programació dijous 7 de febrer

Los Detectives_Las cosas se rompen, la gente se muere
dijous 7 de febrer, a les 18h

Verónica Navas Ramírez_La Ciudad
dijous 7 de febrer, a les 20h

>Matar a Platón, de Chantal Maillard

En col·laboració amb la llibreria No Llegiu.

Hauran passat 15 anys. 15 anys d’ençà que Chantal Maillard va publicar MATAR A PLATÓN,
llibre que va obtenir el Premi Nacional de Poesia del 2004. En tot aquest temps, la poeta i
assagista ha consolidat la seva veu entre el millor de la poesia en llengua castellana.
Què és MATAR A PLATÓN EN CONCERT? Ella mateixa ho explica amb aquestes paraules.
Matar a Platón es el relato de un acontecimiento. Es el relato de su construcción, en realidad.
Un hombre es atropellado; ahora, en este instante. Este es el hecho en torno al cual la historia
se irá construyendo. Los personajes irán apareciendo en las 28 estampas que corresponden a
los 28 poemas de los que se compone el libro ¿Ficción? ¿Realidad? Nadie escapa al
acontecimiento, ni siquiera el espectador. Nadie, en realidad, puede sustraerse a la pregunta:
¿cuál es la herida, en quién acontece, y quién es responsable de la misma?
Tot llibre és per ser llegit, és clar, però també per ser escoltat. I des de 2011, la poeta ha
presentat en format concert aquest poemari. No us espereu un gran espectacle luminotècnic.
Es tracta que la música i la llum acompanyin la seva veu i que la paraula sigui l’autèntica
protagonista de l’esdeveniment. L’espectacle l’ha representat a Madrid, Palma de Mallorca,
Málaga, Bilbao, Santander, Córdoba, Alcobendas i Santiago de Compostela.
I a Barcelona? Per què no a Barcelona que és, també, la seva ciutat. Aquí on ha viscut llargues
temporades. Hem obviat els perquès, ens hem liat la manta al cap i el Centre de Dansa i Arts
Escèniques La Caldera i la Llibreria Nollegiu han decidit fer allò que, estrictu sensu, a ells no
els pertocaria. Però les ganes són moltes i creiem que MATAR A PLATÓN EN CONCERT ha
de poder ser vist i escoltat a la ciutat.
Una escenificació poètico-musical del llibre de Chantal Maillard Matar a Platón que
interpreta junt a la música de Chefa Alonso (saxo soprano, percussió i kechapi) i Jorge Frías
(contrabaix). Divendres 22 de febrer a les 20.30h.

> Dansa. Quinzena metropolitana

La Caldera va participar en la segona edició de la Quinzena de Dansa Metropolitana,
l’esdeveniment promogut per l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments
d'altres ciutats de l'àrea metropolitana.
Per a aquesta ocasió vam decidi organitzar una programació especial; un únic programa,
integrat per dues propostes de creadores locals, del qual es van oferir 5 presentacions al llarg
de la quinzena. Una aposta clara per la permanència d'una programació i amb la qual pretenem
incidir en els següents objectius:
- Donar suport a la creació local oferint unes condicions dignes de treball; un elevat percentatge
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del pressupost de l'activitat es destinarà als honoraris dels artistes i els seus equips.
- Donar l'oportunitat al fet que els treballs evolucions i madurin gràcies a la trobada continuat
amb la mirada del públic, una experiència tan necessària com poc habitual en el nostre entorn.
- La creació de públic gràcies a la circulació de la informació boca a boca i experimentant noves
estratègies de comunicació de proximitat al barri de les Corts.
Per a la selecció del programa es va obrir una convocatòria pública on es van rebre un total
de 63 propostes i es va constituir una comissió de selecció externa formada per Margarida
Troguet, Anna Martínez, Laura Vilar, Jordi Fondevila i Claudia Moreso.
Finalment es van seleccionar ‘Mix-en-scene' d'Amaranta Velarde i 'Blanc Salvatge' d'Anna
Fontanet, que es van presentar en un programa doble els dies 16, 22, 23, 29 i 30 de març.
Blanc Salvatge_Anna Fontanet
25 minuts
Podem identificar qualsevol tipus de so? Quan perdura l’impacte del so? Com ressona en els
nostres cossos? Amb quina velocitat ens afecta? En els darrers anys, Anna Fontanet ha
investigat al voltant de les freqüències, dels cossos sonors i del moviment, amb l’objectiu de
generar paisatges sonors que transformin constantment el gest. Les freqüències generades per
l’ordinador, els sorolls d’electrodomèstics, els frens d’un vehicle, el tic tac d’un rellotge o els
cants harmònics, són font de recursos per a generar composicions sonores i anàlisis per a la
proposta de moviment.
Blanc Salvatge és una recerca sobre el so i tot allò que ens evoca, físicament i
emocionalment. Un solo performatiu basat en la percepció del cos com paisatge, una
experiència artística que interpreta l’espai i el transforma amb el moviment.
Ballarina, coreògrafa i artista independent, Anna Fontanet incorpora la composició sonora, les
arts visuals i altres arts digitals en els seus projectes performatius. Com a creadora en l’àmbit
de la dansa s’interessa per obrir espais de comunicació a través de la composició instantània, i
defensa l’art com a llenguatge lliure d’estigmes socials, físics o de gènere.
Autoria, direcció coreogràfica, interpretació i composició sonora Anna Fontanet. Autoria i
direcció musical Anna Fontanet i Guillem Codern. Suport tècnic Raimon Homs. Fotografia
Mehmet Vanlı Feedback artístic Juylen Hamilton, Manel Salas i Nadine Gerspacher. Amb el
suport a la creació de Nunart (Barcelona), Centre Associació Cultural Casa Orlandai
(Barcelona), Sala Baratza (Vitòria-Gasteiz) i Espacio en Blanco (Madrid).
Mix-en-Scene_Amaranta Velarde i Alba G. Corral
55 minuts
Experiència acústica, coreogràfica i visual interpretada per una ballarina que és, alhora, DJ.
Amaranta Velarde punxa en directe mentre balla, acompanyada per les peces visuals
generades a temps real per l’artista i tecnòloga creativa Alba G. Corral. La proposta realitza un
viatge que experimenta amb la superposició d’estils i principis artístics, d’Erik Satie a Pina
Bausch i els futuristes, Mary Wigman, William Forsythe, Kraftwerk o Stravinsky, icones de la
música, la dansa i les arts visuals mesclades a la taula de so i a la pista.
Amaranta Velarde es gradua a CODARTS, Universitat de Dansa de Rótterdam(2004).
Després de la seva activitat professional a Holanda, es trasllada el 2011 a Barcelona on inicia
els seus propis projectes coreogràfics: Lo Natural, Hacia una estética de la buena voluntad i
Mix-en-scene, presentat en espais com Escena Poblenou, Alt Vigo, MUSAC de Lleó, el Mercat
de les Flors, Arts Santa Mónica, Festival Grec, Respirations Paris i Brigittines Brussel·les. A
part de realitzar els seus projectes, treballa amb creadors com Pere Faura, Cris Blanco, El
Conde de Torrefiel i Diana Gadish i ha format part del col·lectiu ARTAS de La Poderosa (20132016).
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Alba Corral és artista i tecnòloga creativa. Formada en enginyeria informàtica, crea paisatges
digitals hipnòtics amb l’ajuda del software. Corral ha col·laborat amb músics com Jon Hopkins,
Jacaszek i Arbol i ha participat en festivals i esdeveniments com el Sonar, Primavera Sound i
L.E.V. Festival.
Concepte i interpretació Amaranta Velarde. Disseny visual i llums Alba Corral. Ajuda a la
producció La Poderosa. Amb el suport d’El Graner, Barcelona, i Laboral Centre de Arte y
Creación Industrial, Gijón.
Des de La Caldera vam voler aprofitar la Quinzena de Dansa Metropolitana per assajar noves
estratègies de contacte amb el públic potencial del barri de Les Corts. A més de la
comunicació que es porta a terme per part dels organitzadors de l'esdeveniment per tota la
ciutat i la difusió de material en centres cívics, casals culturals i biblioteques municipals, estem
contactant per la nostra part amb determinades entitats i organitzacions del barri perquè ens
ajudin a promoure la programació entre els seus cercles pròxims, oferint descomptes per a la
programació. També es distribuiran postals amb descompte 2X1 per diferents establiments del
barri.
Activitats paral·leles de la quinzena:
La Caldera va proposar cada dissabte, després de la programació, moments musicals per
completar la nit en un ambient distès i festiu.
Poderío Vital, dissabte 16 març, 22h
La primera proposta va anar a càrrec de Poderío Vital (Itxaso Corral i Òscar Bueno) un projecte
que es mou entre les arts escèniques, la performance, el text i la composició musical.
C.A.D.E.R.A. Curso Avanzado De Emisiones Radicalmente Acaloradas és el nou DiscCurs de
Poderío Vital i muta i es transforma en sintonia amb l'entorn. En aquest cas, C.A.D.E.R.A. a La
Caldera, és molt probable que agafi la forma d'un concertcurs bastant caldejat. A més, la nostra
intenció és que, aprofitant les condicions espacials i gràcies a la celebració, la vibració i altres
elements que encara estan per venir, aconseguim transformar-nos i estar, per una estona,
juntes en un estat gasos. I també cantarem.
Poderío Vital és un organisme viu que es mou entre la música, la performance i les arts molt
vives. Ens agrada anomenar-nos, per exemple, arquitectes vibracionals o escultores
simfòniques i cerquem crear composicions musicals molt diverses, amb la intenció de generar
espais i temps compartits on reflexionar sobre estar i fer amb d'altres. Ens preguntem sobre la
relació entre la saviesa dels cossos, allò afectiu, el plaer, allò inert i les molt diverses i
sorprenents maneres de comunicar entre els éssers vius. Hem pres la forma de concerts
escènics, concerts endevinatoris, concerts per a plantes, cors, cors que es queixen, escultures
vibracionals, danses cantades, 1.000 preguntes partituritzades, passejos ascendents,
llibresdiscos, fanzins, Textos mapa, silencis, estones de no fer res, cançons de llarga duració,
videocançons...

DJ Amarantis, dissabte 30 març, 22h
Per a la cloenda del cicle, Amarantis (Amaranta Velarde) oferirà una sessió de DJ als
assistents. Una punxada post Mix-en-scene que proposa una deriva per diversos ambients
acústics, que inciten tant a l’escolta com al ball.
Amarantis és coreògrafa, ballarina, dj opaco, dj amix o velarde. Amarantis es mescla amb altres
persones que treballen en el camp de les arts escèniques des de diferents prismes. Això
alimenta i manté viu el caràcter immutable del seu ésser, que es reflecteix en les seves
sessions de dj eclèctiques. Per aquesta ocasió, es farà una sessió que mantingui viu l'esperit
del ball.
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>Re-Mou-te (APDC)

Col·laboració amb el projecte Remou-te de l'APDC, amb presentació del treball resultant.
Col·laboració amb la quarta edició de Remou-te, projecte organitzat per l'APdC en col·laboració
amb l'institut del Teatre, per apropar creadors de dansa de diferents generacions, i reivindicar el
llegat coreogràfic de Catalunya. Re-mou-te té com a principal objectiu la transmissió de
coneixement entre els artistes de diferents edats i amb diferents punts de vista, que revisen
conjuntament peces coreogràfiques ja creades, per arribar a la creació i presentació d'un nou
treball.

Raffaella Crapio va ser la creadora seleccionada per crear una peça basada en ... de
San Vito, que la cia. Raravis (Andrés Corchero i Rosa Muñoz) que es va estrenar al Mercat

de les Flors el 2006. L'objectiu de la nova creació és una recerca sobre el moviment involuntari
i descontrolat que té com a motor raons de naturalesa social inconscients. Planteja la visió del
ball de Sant Vito com a resposta i manifestació del malestar del cos i de l'ànima, a causa del
condicionament social. Es qüestiona si el tarantisme era/és una reacció física, una via de
salvació com a resposta a una repressió política i social, i es pregunta quines són les
limitacions que ens han imposat fins al dia d'avui, capaces de portar-nos al límit de la bogeria
fregant la mort en vida; si som éssers lliures; o quina és la resposta física als malestars de
l'ànima.
La comissió de valoració ha estat formada per Laia Santanach, Alexis Eupierre i Òscar Dasí,
acompanyats per Arantza López, Andrés Corchero i Sandra Bogopolsky (aquests tres sense
vot).
Crapio i Corchero van treballar plegats durant el procés de creació, i el repertori de ballarins i
ballarines estarà format per estudiants del Conservatori Superior de Dansa de l'IT, els quals, a
més, treballaran un fragment de la peça original en el marc d'una assignatura de repertori.
El projecte creatiu va anar acompanyat d'un enregistrament en les diferents fases del procés
per tal de documentar-lo i poder disposar d'un material que formarà part de l'arxiu gràfic de la
història de la coreografia contemporània catalana.
A més de la col·laboració de l'Institut del Teatre, el projecte compta amb el suport de La
Caldera, nunArt i La Visiva.
La proposta resultant del procés, d'entre 20 i 30 minuts de durada, es va presentar públicament
el 4 d'abril del 2019 a La Caldera Les Corts i el 5 d'abril a l'Institut del Teatre de Barcelona.

>Programació Caldera / Grec

Enguany vam repetir la fórmula de l’any passat en la que vam convidar a una artista a
presentar la seva feina dins del marc del Festival Grec i també a compartir les seves eines de
creació dins del Sporá Prógrama. Aquest any l’artista convidada va ser Jone San Martín.
Legítimo / Rezo de Jone San Martín
19 i 20 de juliol, a les 20.30h
Legítimo / Rezo és un espectacle de dansa que consta de dues parts, una conferència ballada i
un solo, que van entrelligades i per tant sense descans ni separació. Partint del tema de la
notació en el treball de William Forsythe.
'Es tracta d'una conferència ballada, partint del tema de la notació en el treball de William
Forsythe, m'agradaria parlar de la manera com el ballarí fa servir aquestes eines. Explicar, o
millor, 'ballar' el procés al qual se sotmet l'escriptura abans de convertir-se en material
coreogràfic. Per això, és imprescindible conèixer i dominar les tècniques d'improvisació. El
ballarí té una gran llibertat i responsabilitat en interpretar una notació, i pot prendre decisions
que seran determinants en el resultat final de la coreografia. Pel solo, William Forsythe em
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dóna l'estructura organitzativa; l'esbós de com el solo podria funcionar hipotèticament. El
contingut és la suma de les meves decisions personals preses a cada instant.'
Jone San Martín
Concepció Jone San Martín, Josh Johnson, William Forsythe
Interpretació Jone San Martin
Composició musical Mikel R. Nieto
Escenografia i disseny de la il·luminació Josh Johnson
Una producció del Mercat de les Flors i The Forsythe Company. Una proposta de La Caldera –
centre de creació de dansa i arts escèniques, pel Festival Grec de Barcelona.
Jone San Martín (Sant Sebastià,1966) és ballarina, coreògrafa i professora d’improvisació de
tècnica Forsythe. La seva trajectòria professional s'ha desenvolupat a l'estranger amb artistes
com Nacho Duato, Jacopo Godani, Jan Lauwers, Jan Fabre, Jan Marteens, i especialment
William Forsythe, amb qui va treballar del 1992 al 2015. El pensament i els mètodes de treball
d'aquest gran de la dansa són a la base de la doble proposta que veurem a La Caldera.

>Circula! de l'APdC

Col·laboració amb el projecte Circula de l'APDC que enguany va tenir lloc el 12 i 13 de
setembre, amb el País Basc com a comunitat convidada d'enguany:
- Dijous 12 de setembre, a les 20h, presentació de la peça ‘El fin de las cosas’ de Doos
Colectivo (Cía. Eva Guerrero).
- Divendres 13 de setembre, de 19h a 21h, Masterclass per a no professionals amb Cía. Eva
Guerrero.

‘El fin de las cosas’ de la cia. Eva Guerrero
dijous 12 de setembre, a les 20h

El fin de las cosas és un espectacle de dansa contemporània amb textos creat per Eva
Guerrero, música en directe composta per Ainara LeGardon i l'ull extern d'Ana Vallés.
Gira al voltant de com ens relacionem, les decisions que prenem i com aquestes afecten a la
persona que tenim al costat. Parla d'aquest moment en què sents que tot es posa cap per avall
però segueixes cap endavant com si res passés, aquell moment en què es perd el ritme; parla
de la inèrcia i la tossuderia, de la manca de control, el animal, del que ens agradaria que
passés i està passant en realitat. Parla d'aquesta frontera entre el que callem i el que fem.
Creació, textos i direcció Eva Guerrero | Intèrprets Garazi Lopez de Armentia i Aritz López |
Coreografia creació col·lectiva | Música Ainara LeGardon | Ull extern Ana Vallés | Diseny
Iluminació Arantza Heredia | Vestuari Begoña Díaz | Escenografia Elena Bouzo i Josu Benito |
Producció Jemima Cano | Distribució DOOS Colectivo

>Cicle Hacer historia(s) vol III Cicle de Dansa Contemporània i
performance

La Caldera va acollir una part de la programació del Cicle Hacer historia(s) organitzat per La
Poderosa que va tenir lloc en diversos espais de la ciutat com la mateixa Poderosa, el Mercat
de les Flors, l’Antic Teatre i el Macba, del 18 de novembre al 1 de desembre.
La història ens ofereix un vast arxiu d'idees i experiències del passat que, en entrar en contacte
amb el present, ens poden ajudar a encarar-lo i travessar-lo; per això un any més cobra sentit
realitzar El Cicle Hacer Història(s) que arriba així a la seva tercera edició. Rescatant els
conceptes que continuen ressonant com a grans motors (memòria, arxiu, cos) i desbordant-los
en algunes ocasions més enllà de la dansa i del cos dansaire, arribem a altres cossos que es
posen en l'escena per a explicar-nos la seva història, en termes de memòria, identitat, territori,
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gènere i llenguatge. Volem reflexionar sobre el poder de la subjectivitat en abordar la història i
els relats en primera persona.
...fer la història i fer-la nostra, i també fer-la avui, fent-la...
A La Caldera es va poder veure:

>Peces, arquitectures i fetitxes. Un recorregut per les arquitectures de la
Ribot de Jaime Conde-Salazar
dijous 21 de novembre, a les 20h

El 1993, La Ribot estrena el projecte de Piezas distinguidas en el Teatro Pradillo. Dos anys
després, em trobo amb ella per primera vegada a l'entrada de la sala. Des de llavors, no he
deixat d'observar, reflexionar i escriure sobre el seu treball.
Aquesta conferència-xou proposa un recorregut per les arquitectures que l’artista ha dissenyat
al llarg del projecte de Piezas distinguidas. A través de dibuixos, accions, maquetes,
documents i fetitxes reflexionaré sobre els diferents espais de representació ideats per La Ribot
i sobre les condicions de realitat que aquestes arquitectures generen.
Idea, posada en escena i cos Jaime Conde-Salazar
Vestuari Sonia Capilla
Suports Can Piñalí, Graner-Centro de Creación, Centro de Danza Canal
Agraïments Aimar Pérez Galí, Paz Santa Cecilia
Jaime Conde-Salazar Pérez (Madrid, 1974) és llicenciat en Història de l'Art (1997, Universitat
Complutense de Madrid). Va obtenir el MA in Performance Studies (2002, Nova York
University) gràcies a una beca MEC-Fulbright. El 2003, va presentar el treball de recerca
“Narrativas de la modernidad en la crítica de danza estadounidense” (Departamento de Historia
del Arte III. Facultad de Geografía e Historia. UCM) amb el qual va obtenir el Diploma d'Estudis
Avançats. Entre 2003 i 2006, va dirigir l'Aula de Danza “Estrella Casero” de la Universidad de
Alcalá. Després d'aquesta experiència dins d'una institució pública, va decidir canviar
d'escenari de forma radical i va ser director gerent de l’“Escuela Infantil el Moral” (Tenerife), la
primera escola Waldorf concertada de l'Estat Espanyol. Després d'aprendre molt treballant
entre dones i envoltat de nens, va obtenir la beca de la Real Academia de España a Roma on,
gairebé inconscientment, va iniciar un projecte de creació que encara avui continua generant
relats visuals d’alter egos capritxosos. Com a crític de dansa va sostenir una activitat bastant
intensa i els seus articles han estat publicats a revistes com Cairón. Revista de Estudios de
Danza (Madrid), Por la Danza (Madrid), SuzyQ (Madrid), Ballet/Tanz (Berlin), Mouvement
(París), Hystrio (Roma) i Obscena (Lisboa). Tota aquesta activitat va desembocar en la creació
del blog Continuum Artes Vivas (www.continuumlivearts.com) on va continuar escrivint sobre
espectacles fins al 2016. Gràcies al suport del Graner, va publicar en 2015 el llibre La Danza
del Futuro (Graner/Mercat de les Flors). Com a dramaturg ha acompanyat processos de creació
de Ben Benauisse, I-Chen Zuffellato, Antonio Tagliarini, Sociedad Doctor Alonso, Claudia Faci,
Aitana Cordero, Elena Córdoba, La Ribot, Álvaro Frutos, Filipe Viegas, Tania Arias, Bárbara
Sánchez i Aimar Pérez Galí, entre d’altres. Com performer ha col·laborat amb Aitana Cordero,
Aimar Pérez Galí, Claudia Faci, Álvaro Frutos i Bárbara Sánchez, amb qui va crear el 2016
l'espectacle Electrohumor (Tabakalera/CA2M/Mercat de les Flors), el qual no ha deixat de
donar-los alegries.

>Presentació de 'Quaderns sobre el tocar' d'Aimar Perez Galí i Jaime
Conde-Salazar
dijous 21 de novembre, a les 22h

Amb la presentació de Quaderns sobre el tocar iniciem el procés de transmissió del saber
associat a la pràctica Touching Improvisation, desenvolupada per Aimar Pérez Galí i Jaime
Conde-Salazar (amb la complicitat de molts altres cossos). Al llarg de sis fascicles, fem una
aproximació al fet de tocar a través de conceptes bàsics i d’exercicis molt simples que tota
persona interessada pot fer. Es tracta d’oferir unes eines molt senzilles per desenvolupar les
nostres capacitats de conèixer a través de la pràctica conscient del tacte. En l’elaboració de
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cada fascicle hem col·laborat amb l’artista Theo Firmo, el dissenyador Roger Adam i algunes
treballadores de l’Hospital Arnau de Vilanova (Lleida). També hem comptat amb el suport del
Centre d’Art La Panera (Lleida) i la Fundación Daniel & Nina Carasso.
Amb el suport del Centre d’Art La Panera (Lleida) i la Fundación Daniel & Nina Carasso
(Madrid) com a part del projecte Radiació+++, en col·laboració amb l’Hospital Universitari Arnau
de Vilanova de Lleida.
Aimar Pérez Galí (Barcelona, 1982) desenvolupa la seva pràctica artística en el camp de la
dansa i les arts en viu com a ballarí, coreògraf, investigador, pedagog i escriptor, sempre
entenent el cos com a lloc de l'experiència, i la dansa no com una fi en si mateixa sinó com una
eina de transformació crítica. Va estudiar dansa contemporània a l'Escola Superior d'Arts
d'Amsterdam (Holanda) i ha cursat el màster en teoria crítica i estudis museològics en el
Programa d'Estudis Independents del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) /
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment compagina la seva pràctica artística
amb el treball com a docent i cap de l'especialitat de Pedagogia de la Dansa del Conservatori
Superior de Dansa de l’Institut del Teatre de Barcelona.

>Desplega visions de Quim Bigas
divendres 22 de novembre, a les 20h

Quim Bigas ha estat en relació amb els “arxius” del Mercat de les Flors i de La Porta, que va
cessar l’activitat l’any 2012. Des d’aleshores fins al dia d’avui, aquests arxius han estat,
pràcticament, en repòs. En el moment en què un cos entra amb contacte amb un arxiu,
diferents temàtiques i visions es despleguen i aporten disparadors cap a una reflexió sobre els
mateixos registres i les polítiques que l’envolten. La mateixa acumulació de documents
d’aquests contextos, obre els modes de creació escènica, així com les diferents temporalitats
que desprenen entre elles.
Projecte d’investigació de Quim Bigas Bassart amb l’ajuda de Raquel Tomàs Codorniu, l’edició
gràfica de Roger Adam, la producció d’Anna Bohigas i la col·laboració del Mercat de les Flors,
La Poderosa i La Porta.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.
Quim Bigas Bassart treballa entre els camps de la coreografia, la dramatúrgia i la societat de la
informació. La seva trajectòria artística divergeix i conflueix entre les col·laboracions amb altres
creadores com Carme Torrent o Aitana Cordero; els treballs amb col·lectius com Fanclub o
Hotel, col·lectiu escènic; la co-creació amb ZumZum Teatre, Festucs o Carne Fiesta; la tasca
com a professor associat en coreografia a la Den Danske Scenekunst Skole de Copenhaguen;
el rol d'intèrpret i el treball propi amb propostes com Appraisers, Molar o La Lista. El seu interès
en el camp escènic i coreogràfic s'ubica en la possibilitat del fet coreogràfic, la pràctica i l'acte
de trobar-nos. Els seus treballs barregen diversos procediments però, sovint, s'hi pot discernir
la preocupació i la curiositat cap a la mirada, la idea d'experiència, el present i les seves
relacions amb l’esdevenir del passat i la formació del lloc.

>Háblame, cuerpo de Nazario Díaz
divendres 22 de novembre, a les 22h

Proposo un acte de resistència que vincula aspectes com la transformació fonètica del meu flux
vocal, la noció de circularitat o la idea de l’esborrat a través de la insistència, col·locant el meu
cos en col·lisió amb el llenguatge i amb certa voluntat d'oscil·lació geogràfica i identitària.
Nazario Díaz
Háblame, cuerpo és part de Looking for Pepe, un estudi iniciat per Nazario Díaz el 2016 que
parteix de la figura de l'artista cordovès Pepe Espaliú (1955-1993) per a desplegar una sèrie de
recerques entorn del cos, el llenguatge i el territori. Háblame, cuerpo pren el títol del text que
Juan Vicente Aliaga va escriure amb motiu de l'exposició realitzada en el Pavelló Mudéjar de
Sevilla en homenatge a Espaliú el 1994, un any després de la seva defunció a causa del virus
de la SIDA. L'estudi entorn d’Espaliú i de com ell va desenvolupar vincles entre la seva obra i la
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seva circumstància, marcada per la malaltia, en un moment social i polític en plena
transformació, inspira un treball al voltant de la matèria que muta o desapareix i de la idea de
desgast i de subjecció d'un cos entès com a existència física i social.
'Háblame, cuerpo' s'estrena el 29 de novembre de 2018 a Elipsiak, context comissariat per
Isabel de Naverán per L'Alhóndiga, Bilbao. 'Looking for Pepe' es desplega gràcies a la
complicitat de Jorge Gallardo, Jesús Alcaide, Cuqui Jerez, María Jerez, Isaak Erdoíza i Ion
Munduate, perquè el seu amor i les seves informacions han ajudat a fer els cercles més amplis
i menys hermètics.
Creació i interpretació Nazario Díaz
Durada 50 minuts
Fotografies de Camila Tellez - Azkuna Zentroa
Nazario Díaz (Linares, Jaén) desenvolupa un treball escènic centrat en els conceptes de cos,
mirada i escriptura. Forma part del col·lectiu “Vértebro” amb Juan Diego Calzada i Ángela
López, amb els quals comissaria el festival “Beautiful Movers” a Còrdova. El seu pas pel Màster
en Pràctica Escènica i Cultura Visual, organitzat per Artea al Museu Reina Sofia de Madrid, li
possibilita un context crític en el qual desenvolupar el projecte Looking for Pepe, que reuneix
interessos previs entorn de les idees de presència i resistència. Com a intèrpret ha treballat,
entre altres, amb Jorge Gallardo, Isaak Erdoiza, o Societat Doctor Alonso (Sofia Asencio i
Tomàs Aragay). En l'actualitat resideix a Bilbao i forma part de PICA, un programa intensiu que
té lloc a Azala (Vitòria-Gasteiz), en el qual una comunitat temporal d'artistes i investigadors
generen un terreny comú de pensament i acció entorn dels seus projectes personals.

>> Programació i produccions en col·laboració amb
altres iniciatives de la ciutat, del barri de Les Corts i a
l'espai públic
La Caldera desenvolupa activitats de programació específiques en col·laboració amb diferents
iniciatives de la ciutat i del Districte de Les Corts per generar accions per apropar la dansa al
territori i la ciutadania.
Obre així també nous contextos per a la presentació i visibilitat dels treballs dels creadors, fent
sortir la dansa de l'espai escènic convencional i portant-la a l'espai públic.
Enguany s’han participat en les següents iniciatives:

>Creació i Museus

La Caldera desenvolupa a més activitats de programació específiques en col·laboració amb
diferents iniciatives de la ciutat per generar accions per apropar la dansa al territori i la
ciutadania. Obre així també nous contextos per a la presentació i visibilitat dels treballs dels
creadors, fent sortir la dansa de l'espai escènic convencional i portant-la a l'espai públic.
Creació i Museus és un projecte impulsat per l'ICUB, que vincula les Fàbriques de Creació de
Barcelona amb diferents Museus de la ciutat que va néixer amb la intenció de generar vincles
de col·laboració en el marc de la Nit dels Museus i en el qual participa La Caldera des del 2016.
Aquesta edició de 2019 des d’ICUB s’ha proposat un nou format, més orientat a un procés de
treball més extens i amb una col·laboració més estreta entre creadors i museu, amb una
presentació al final de la residència en el marc del GREC.
La Caldera ha proposat col·laborar per quarta ocasió amb el Museu Etnològic de Barcelona a
Montjuïc, plantejant una residència artística amb Txalo Toloza i Laida Azkona al voltant de la
fotografia documental etnològica i una revisió crítica de la memòria colonial i de la creació de la
idea de “l’altre”.
La proposta porta per títol ‘La colección. Guinea Ecuatorial 1984-1961’ i es es va poder veure el
dijous 18 de juliol al mateix Museu Etnològic de Barcelona a Montjuïc.
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La col·lecció és una exposició viva i efímera que navega entre els arxius de les primeres
expedicions dutes a terme per August Panella i Jordi Sabater Pi a l'antiga colònia espanyola de
Guinea Equatorial. Arxius fotogràfics, fílmics i textuals fins ara inèdits.
Una exposició a l’aire lliure pensada com un viatge que busseja en l'estreta relació entre les
primeres dècades de desenvolupament de la fotografia etnogràfica, el passat colonial de la
ciutat de Barcelona i la barbàrie sobre aquells i aquelles que van patir la colonització dels seus
cossos i el seu territori. Colonització que, tot i el pas del temps, s’estén fins als nostres dies a
través de noves formes d’organització política, econòmica i social.
Un projecte d’Azkona & Toloza | Coreografia i direcció Laida Azkona Goñi i Txalo TolozaFernández | Performers Rosalía Zanon, Claudia Fuentes, Oihana Altube, Tamara Ndong i Laida
Azkona Goñi | Banda sonora Rodrigo Rammsy | Veus Sofia Coffi, Oscar Dasí, Alicia Eho,
Susana Marilo, Toni Mira, Resurrección Rôpe | Textes Txalo Toloza - Fernández | Disseny
audiovisual MiPrimerDrop | Estilisme Sara Espinosa | Disseny Fanzine Sarah Renau | amb la
col.laboració d’Agus Pérez, Pablo González, el personal del Museu Etnològic i de Cultures del
Món - Seu Parc Montjuïc i l’Asociación Guineocatalana Bisila
Imatges de les pel·lícules ‘Cazadores de imágenes’ i ‘Le mal d’Afrique’ de Pere Ortín i Vic
Pereiró ©Pere Ortín 2019 | Arxius de Manuel Hernández Sanjuan i Hermic Film | amb la
col·laboració d’Altaïr Magazine
Una coproducció d’Azkona & Toloza, La Caldera, el Museu Etnològic i de Cultures del Món Seu Parc Montjuïc de Barcelona i ICUB, en el marc del programa Creació i Museus – GREC
Azkona & Toloza
Azkona & Toloza, a mig camí entre Barcelona, Pamplona i el desert d'Atacama, Azkona &
Toloza són una parella d'artistes dedicats a la creació de projectes d'art en viu. Amants de les
possibilitats performatives del My First Sony, a més de desenvolupar els seus propis projectes
en parella o en solitari, Azkona & Toloza han col·laborat, entre d'altres, amb la performer Sònia
Gómez, el director d'escena Roger Bernat o la companyia de teatre documental mexicana
Lagartijas Tiradas al Sol.

>Inauguració de la Fundació Suñol

La Caldera va participar el dissabte 16 de novembre en les activitats d’inauguració de la nova
seu de la Fundació Suñol al districte de les Corts, a la històrica Galeria 2. Reserva de la
Col·lecció Josep Suñol des dels anys 80 i lloc de residència de diferents artistes.
Amb motiu de la reobertura van organitzar unes jornades de presentació del nou local amb
activitats per experimentar diferents maneres d’habitar l’espai buit a on La Caldera va proposar
la peça We Can Dance d’Esther Rodríguez-Barbero, qui havia estat de residència a La Caldera
amb aquest mateix treball.
We Can Dance és un acte de celebració, és un solo acompanyat o, més bé, una invitació al ball
o potser, perharps, també una discoteca. Aquesta peça és un joc escènic que fa un recorregut
entre allò possible i allò prohibit a través de lleis que regulen o prohibeixen l’acte de ballar en
diferents llocs, qüestionant on estan els límits propis i aliens. Part d’aquest primer pas que es
dona abans de veure’ns ballant. Una vegada que comença, és difícil parar-lo, t’endinses en el
moviment, en aquest tic de la pista de ball. En quin moment un moviment es converteix en ball?
Què passa quan es dona en llocs on està prohibit?
Creació: Esther Rodríguez-Barbero
Música: Lautaro Reyes
Amb la col·laboració de: La Caldera Barcelona, Centro Danza Canal (CDC), L’Estruch Fábrica
de Creación de las Artes en Vivo Sabadell, LEAL.LAV, Certámen Coreográfico Madrid, apass
Bruselas, Comunidad de Madrid.
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A banda d’aquesta proposta també es va comptar amb projectes específics de Luis Bisbe,
Miralda, Mònica Planes, Anna Irina Russell i Sara Fontán.
Altres propostes desenvolupades en el Districte de les Corts (veure apartat Territori):
>Dia internacional de la dansa
>Festa Major de Les Corts
Participació en el programa d'activitats de la Festa Major de Les Corts, amb el Toc d’Inici, en
col·laboració amb Diables Les Corts, que tindrà lloc el 4 d’octubre. En aquesta ocasió comptarà
amb la direcció artística de Toni Mira.
>Acte d’inauguració de l’espai de memòria de la Presó de Dones de Les Corts

> Programació en col·laboració amb altres iniciatives del barri
de Les Corts en l'espai públic
>Dia internacional de la dansa

Apartat desenvolupat a l’apartat de Territori.

>Festa Major de Les Corts

Participació en el programa d'activitats de la Festa Major de Les Corts, amb el Toc d’Inici, en
col·laboració amb Diables Les Corts, que tindrà lloc el 4 d’octubre. En aquesta ocasió comptarà
amb la direcció artística de Toni Mira.
Apartat desenvolupat a l’apartat de Territori.

Quinzena de la dansa metropolitana. ‘Blanc Salvatge’ d’Anna Fontanet
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> Programació acull

En els tres anys d'obertura de la Caldera Les Corts hem pogut constatar la necessitat d'espais
de presentació que té el sector de la dansa de la ciutat i la Sala 6 de la Caldera representa una
oportunitat que no es pot desaprofitar. La Caldera ofereix la possibilitat d'acollir la presentació
pública de treballs de creadors i companyies que ho requereixen, arribant a acords assumibles
per fer-ho possible.

>Flic Festival

Enguany hem estat espai col·laborador del Flic Festival organitzat per Tantàgora, acollint les
funcions escolars de l’espectacle ‘La Quela’. Un espectacle de ritmes i rimes amb dramatúrgia
de Roser Ros i direcció artística de la companyia de dansa urbana Brodas Bros!
Funcions prèvies: 29 i 30 de gener
Funcions escolars: de l’11 al 15 de febrer, dos passis un a les 10h i un altre a les 11h.

>Si los martes Fueran Viernes, des de La Caldera acollirem les sessions de juny i juliol
de Si Los Martes Fueran Viernes, una plataforma escènica de composició instantània en la qual
participen improvisadors professionals amb la finalitat de crear peces espontànies. Els
improvisadors tenen la premisa d’escenificar un àlbum musical de principi a fi i sense haver
sentit l’àlbum prèviament.
CAPÍTOL #53: CUANDO TE VUELVA A ENCONTRAR
dimarts 18 de juny, a les 20.30h
El 18 de juny es va presentar la 7a edició de SLMFV en La Caldera. Com succeïx en cada
encontre, un nombre d'artistes es van conèixer i van compartir el repte d'escenificar
espontàniament un àlbum musical del principi fins al final, i que desconeixien fins al moment de
començar la peça.
En escena Cecilia Colacrai, Arantza López Medina, Sabrina Gargano, Fruta (Luis García)
Producció SLMFV i La Caldera
Direcció SLMFV
CAPÍTOL #63: CARROÑA
dimarts, 16 de juliol, a les 20.30h
En equest capítol #63: CARROÑA, van convidar a 9 artistes que ja van participar en diversos
capítols de SLMFV. En escena Agnés Sales Martín, Edward Tamayo, Eva Ibañez Cano, Marc
Vilajuana, Marta Galvez, Natalia Barraza, Paul Guenot, Pilar Rodriguez Catón, Rafael Jagat.
Producció SLMFV i La Caldera. Direcció SLMFV

>2es Jornades de Coreografia Política. Organitzades pel grup de recerca MINECO

del Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona dins el projecte
d'investigació "La generació del coneixement en la investigació artística". 19 i 20 de setembre.

El pensament com metàfora de la dansa

En la primera edició de les Jornades, vam traçar un panorama sobre les diferents
aproximacions de la coreografia a la política; en aquest context es van visibilitzar també formes
en què la filosofia es serveix de la coreografia i la dansa per pensar la política.
El títol d'aquesta edició El pensament com a metàfora de la dansa, fa referència a la necessitat
de marcar una diferència entre l'ús metafòric de la dansa per pensar la filosofia, amb l'ús de la
filosofia per pensar el fet de succeir de repercussions polítiques de la dansa i la coreografia.
L'interès d'aquestes Segones Jornades, s’ha centrat en la creació coreogràfica que s'apropa a
la filosofia per presentar els seus enunciats sobre política. Per això, es van basar en els
discursos de tres filòsofs: Agamben, Badiou, Rancière. Així, la filosofia, la seva política i la seva
estètica no seran eines per pensar les polítiques coreogràfiques. Es van plantejar seguint un
diàleg entre els creadors escènics amb pensadors i investigadors de la filosofia estètica.
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Programa:
dijous 19 de setembre
de 17h a 19h
Taula 1: Alain Badiou - Art com esdeveniment
Diàleg entre Sofía Sofía Asencio, Tomàs Aragay (Societat Doctor Alonso) i Luis Guerra.
de 19h a 21h
Taula 2: Giorgio Agamben - Art i la seva capacitat de suspensió i rearticulació del sentit
Diàleg entre Nyam Nyam i Juan Evaristo Valls Boix
divendres 20 de setembre
de 16h a 19h
Taula 3: Jacques Rancière - Art i la seva incidència en lo sensible
Diàleg entre Sofía Mavragani i Andrea Soto Calderón.
Un projecte del Doctorat en Filosofia del Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma
de Barcelona
Produït per La Caldera, Centre de Creació de Dansa de Barcelona
Disseny de les Jornades Sara Gómez
Assessoria Gerard Vilar i Jessica Jacques
Curadoria Oscar Dasí i Sara Gómez

>Andrés Waksman

Presentació del seu últim treball Proyecto tierra/ ODA AL FIN DE LOS TIEMPOS
amb direcció d’Andrés Waksman, un projecte del Laboratori de creació /Alas que es va
presentar a La Caldera els dies 10, 11, 12 i 13 d’octubre.
En el Laboratori de Creació Andrés Waksman ha fet un recorregut pel Foc, l'Aire i l'Aigua,
creant a partir de la poètica que cada element ens ha inspirat. Ara toca la Terra, que ens evoca
un cant contemplatiu a la bellesa i a la destrucció...
Direcció: Andrés Waksman
Creació i interpretació: Alfonso Igualada, Amarí Ricciardi, David Ferrús, Elisabeth Serra,
Giovanni Di Gregorio, Giulia Passamonti, Juan Bustamante, Juli Borràs, Laura Solé, Manuela
Rodríguez, Marta Mtz. de Aragón, Montse G Romeu, Natalia Canosa, Sandra Tomás, Soledad
Sendin, Teresa Bas
Col·laboració en la creació: Sandra Sales, Natalia Cros
Text: Chantal Maillard
Il·luminació: Conrado Parodi
Vestuari: Eugenia Gusmerini
Música: Carol Villalón
Fotografia: Ana Belén Jarrín
Producció: Alas / Botxi Otaño

49

Sporá Prógrama amb Jone San Martín
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Formació
>> Propostes pròpies de formació
>Sporá Prógrama

El 2018 vam iniciar una nova línia d'activitat centrada en la transmissió de coneixement i
pràctiques artístiques. Pensem que la vitalitat i capacitat de renovació de l'ecosistema creatiu
depèn de l'intercanvi d'informació i experiències entre els seus agents. Els espais de
creuament, les possibles col•lisions i simbiosis, són l'aliment indispensable per a l'aparició de
noves formes i llenguatges artístics.
Aquest és l’objectiu de Sporá Prógrama, impulsar la circulació de pràctiques, eines i
metodologies en el context local. Convidem al llarg de l’any a creador(e)s, que per la seva
trajectòria i experiència hagin desenvolupat els codis i mecanismes per comunicar la seva
feina, generant un encontre per compartir de manera horitzontal i distesa els seus interessos i
el moment actual de la seva recerca i que es diferencia del tradicional taller entès com un espai
de formació en tècniques de moviment o disciplina corporal.
A més, se’ls ha ofert la possibilitat de fer una residència prèvia o posterior a la sporá, com
també l'opció d’organitzar una presentació pública, ja sigui dels resultats de la pròpia sporá o,
aprofitant l'estada de l'artista convidat, d'una peça preexistent, dins de la programació de
Corpografies.
A Sporá Prógrama poden participar creador(e)s provinents d’altres àmbits, interessats en
nodrir la seva pròpia investigació en diàleg amb maneres diverses d’entendre la creació
contemporània al voltant del cos, els nous llenguatges i la intersecció entre les pràctiques
artístiques i el pensament.
Aquest 2019 hem convidat a Chrysa Parkinson, João Fiadeiro, Jone San Martín, Olga Mesa i
Lisa Nelson, creant un recorregut que ofereix l’oportunitat d’entrar en contacte amb
aproximacions i universos artístics diversos.

>CHRYSA PARKINSON

del 4 al 8 de març, de 10h a 14h
Front, Facing and Dis/orientation*
(front, afrontar i des/orientar)
Proposo partitures basades tant en el llenguatge com en el moviment. El taller es vertebra al
voltant de la qüestió de l'autoria de l'experiència. En comptes de considerar l'autor com a
propietari (o controlador) de les accions, rols i materials, com podem incorporar l'equívoc i la
desorientació perquè donin suport a l'autoria del performer? Com l'artista que actua, activa,
s'implica, formula, reformula i juga amb la manera en què aquests es produeixen?
Com s'entenen?
I respecte al front?
On està. Com va arribar fins allà. Què fa.
Aquesta sporá va comptar amb 16 persones inscrites.
Complementant la Sporá, Chrysa Parkinson va presentar el seu treball performàtic
Disorienting Front, dissabte 9 de març, a les 20,30h.
Una pràctica performativa que consisteix en una compilació oral d’afirmacions sobre i al voltant
de l’experiència d’allò frontal. La creació i representació d’aquest text és una pràctica en procés
on confrontem i donem veu a diversos fronts. Alguns són actuals i d’altres antics, alguns són
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meus i d’altres aliens. Aquesta compilació es nodreix de poesia, ciència ficció, teoria, fantasia,
conversacions, acudits, anècdotes i vells diccionaris.
Performers Chrysa Parkinson i Quim Pujol
La pràctica és tant en anglès com en castellà amb una duració aproximada de 45 minuts.

>JOÃO FIADEIRO

del 13 al 17 de maig, de 10 a 14h
Anatomia d’una decisió
Laboratori d’introducció a la Composició en Temps Real.
Tornar-se cosa. Tornar-se duració. Tornar-se esdeveniment.
Ser ocupat per un cos. Mantenir-se ocupat com un cos.
Desaparèixer en l’obvi. (Re)aparèixer en l’absència.
La Composició en Temps Real és una eina teoricopràctica que estudia, problematitza i
sistematitza l'experiència de la composició en l'art, utilitzant el camp proporcionat per la dansa
contemporània com territori privilegiat d'investigació i aplicació.
Presentació
La Composició en Temps Real defensa que el gest creatiu no pot resultar d'una intenció o
projecció personal (sigui explícita o implícita). Per a la Composició en Temps Real el gest
creatiu ha de ser el resultat d'un encontre. Un encontre amb el temps, l'espai, l'altre, amb una
cosa, amb un afecte... La força d'aquest encontre, la seva importància i influència és
directament proporcional a la capacitat que té aquest de suspendre la nostra trajectòria (per
mil·lèsimes de segon que duri) i generar dubte o sorpresa. Aquesta suspensió és el que ens
permet mantenir l'equidistància entre la inquietud i la situació, creant les condicions per a
descobrir (en mig del soroll, de l'excés i del malbaratament que ens envolta), allò que realment
ens afecta, ens toca i ens mou.
La pràctica de Composició en Temps Real ens dóna les eines per retardar la resposta,
prolongant el temps d'apertura d'aquesta bretxa, i possibilitant la formulació justa i precisa de la
pregunta que ens inquieta. Per això, la Composició en Temps Real entrena la capacitat de
mirar-nos des de fora, mentre ocorre i es desenvolupa l'esdeveniment. Quan guanyem
distància, així com quan som 'matèria' (com passa quan improvisem amb els nostres cossos),
ens fixem en detalls i relacions que ens passarien desapercebudes si estiguéssim massa 'a
dintre' de nosaltres mateixos o si depenguéssim exclusivament dels nostres patrons habituals
de percepció.
Modus operandi
La pràctica del mètode de la Composició en Temps Real es desenvolupa en l'estudi a partir
d'un dispositiu de joc extremadament simple: un enquadrament espacial (un dintre i un fora) i
temporal (un abans i un després) bastant clar. A l'inici, els participants es troben 'fora' de l'espai
de joc i el treball comença a partir del moment en què l'atenció dels participants se centra en
l'espai 'en blanc' de l'àrea de joc. Aquesta mirada (aquesta atenció) es constitueix com una preacció, una antecambra de l'esdeveniment per esdevenir.
La condició prèvia perquè el treball succeeixi correctament és la capacitat que tenim per inhibir
accions reflexes i, per definició, precipitades. La raó és senzilla: sent el temps (que es guanya
amb el temps) el més precís possible perquè aquesta pràctica succeeixi correctament – per a
mapejar una situació, crear hipòtesis de relació i, quant el moment arribi, decidir – si el
participant actua per reflexe, per impuls, sense tenir en consideració la situació, exclusivament
per necessitat personal, aquest temps (real) deixa d'existir. I sense aquest temps (real), no es
pot compondre.
La seva pràctica es basa en principis simples, entre els quals destaca la transferència del
protagonisme del subjecte envers l'esdeveniment. També es basa en aplicar algunes (molt
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poques) regles com són: el joc en silenci (sense explicacions ni justificacions); la capacitat de
relacionar les relacions entre les posicions (en oposició a la tendència que tots tenim de
relacionar-nos amb les situacions); o la restricció de no poder fer dos moviments
simultàniament (i així, promoure el maneig de la situació en comptes de la seva manipulació).
L'entrenament es realitza en una lògica acumulativa i circular, en un 'vaivé' entre l'espai de 'fora'
i l'espai de 'dins', interrompudes per moments de feedback quirúrgics i intensos, una eina
fonamental per al procés de transmissió.
Aquesta sporá va esgotar les incripcions amb 25 persones inscrites.

>JONE SAN MARTÍN

Del 22 al 26 de juliol, de 10 a 14h
Després d'anys d'investigació en el terreny tan "in / estable" com és el de la dansa improvisada,
em disposo a compartir i revisar les tècniques de improvisació desenvolupades al costat de
William Forsythe.
A abordar com un útil que permet al ballarí, l'intèrpret, prendre decisions en l'escenari que
seran determinants en el resultat final de la coreografia. Prestant especial atenció a la relació
coreograf-intèrpret en aquesta disciplina que nega la pertinença però que sí que té un origen.
Proposo compartir amb els participants els dubtes i certeses a les quals jo m'enfronto a la
pràctica de la dansa improvisada i les tecnologies que deriven, per junts poder comprendre
millor la complexitat i la fragilitat d'aquest tipus de composició coreogràfica.
Aquesta sporá va esgotar les incripcions amb 26 persones inscrites.

>OLGA MESA

Del 28 d’octubre a l’1 de novembre, de 10 a 14h
CORRETJA DE TRANSMISSIÓ(NS)
Pràctiques (no) visibles del cos Operador
« …Y ahora voy a situarme aquí cerca de mi (tu) mirada, como si fuera la primera vez… »
Olga Mesa
El Cos Operador, una presència que desitja escapar a la seva pròpia imatge. En la nostra
trobada dins del Sporá Prógrama posarem en pràctica la noció del « cos Operador » a partir
d'escenes coreogràfiques/fílmiques seleccionades de les obres del meu repertori, a través de
les quals analitzarem el seu origen i evolució al llarg d'aquests anys.
Anem a qüestionar la nostra presència, a partir d'un vocabulari coreogràfic/performatiu, que
impulsa l'experimentació sensible i conceptual del cos com a dispositiu de narracions « in-situ
», en diàleg amb el llenguatge fílmic i audiovisual. Practicarem com mirar i escoltar des del cos
(amb i sense càmera). Pensarem junts i escriurem en veu alta (amb i sense micro).
Experimentarem la relació existent entre les intencions dels « fets pensats » i la forma dels «
fets escrits » en cadascuna de les escenes que abordarem. Re/formularem la memòria física
de la pell i re/activarem la memòria física de l'espai recontextualitzant la força del gest ja escrit i
la seva presencia aquí i ara. Construirem espais, perquè el cos individual es transformi en un
territori d'experiències comunes i compartides.
La transmissió que m'interessa posar en pràctica és aquella capaç d'oferir eines de creació i
pensament que empenyin a cada cos a poder escriure i interpretar la seva pròpia història, la
seva presència, i qüestionar-la cada cop. Aquesta pràctica del « cos operador » ens donarà
l'oportunitat de descobrir una dramatúrgia d'espais en construcció, qüestionant la nostra
manera de relacionar-nos amb tot allò que respirem a partir dels nostres desitjos i impulsos
inevitablement humans i fràgils. Sol? Grup? Memòria individual? Memòria col·lectiva?
Reproducció? Versió? Remake? Reboot?
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Practicarem junts un dispositiu de « transmissions » fonamentals en la pràctica d'aquest « cos
operador » amb el que decidir, desplaçar, desestabilitzar i reformular temps i espais, mirades i
visions, memòries i absències, visibles, o NO!
Aquesta sporá va comptar amb 6 persones inscrites.

>LISA NELSON

De l’11 al 15 de novembre, de 10 a 14h
Tuning scores (composició, comunicació i sentit de la imaginació)
La Sporá de Lisa Nelson es basa en la seva tècnica Tuning Scores (partitures d’afinament).
Aquesta tècnica és una aproximació a la pregunta ‘Què mirem quan mirem la dansa?’ i ha
evolucionat fins a transformar-se en un joc estètic que ofereix als performers eines de
comunicació perquè participin en l’edició en temps real i la composició instantània en un espai
d’imaginari compartit. Basant-se en patrons de supervivència automàtics i apresos, les Scores
evidencien com cadascun dels performers/observadors sent i dona sentit al moviment, tant
interna com externament. En fer visible el diàleg multisensorial (vista, oída, tacte) que és
subjacent a la presa de decisions, aquesta pràctica proporciona una perspectiva sobre
elements fundamentals de la presència, el comportament (dansa/moviment), l’observació, la
imaginació, el desig, la memòria i la comunicació.
Aquesta sporá va esgotar inscripcions amb 20 persones inscrites.

>> Propostes de formació en col·laboració
>Classes tècniques per a professionals en col·laboració amb
l'APdC

Classes de manteniment i reciclatge per als professionals organitzades per l'APDC, que tenen
lloc a La Caldera dues vegades per setmana.
Dimarts i dijous de gener a desembre de 2019.
La selecció de professors per a impartir les classes es va realitzar a través d'una convocatòria
oberta.
Programació de classes per al primer semestre de 2019:
Álvaro Frutos: del 8 al 31 de gener.
Va comptar amb 88 alumnes en total.
Guy Nader: del 5 al 28 de febrer
Va comptar amb 210 alumnes en total.
Ariadna Monfort: del 5 de març al 23 d’abril
Va comptar amb 288 alumnes en total.
Daniel Rosado: del 25 d’abril al 20 de juny
Va comptar amb 177 alumnes en total.
Francesc Bravo: del 17 de setembre al 28 de novembre
Va comptar amb 351 alumnes en total.
Rober Gómez: del 3 de desembre (2019) al 6 de febrer (2020)
Va comptar amb 40 alumnes el mes de desembre.
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>Masterclass per a no professionals amb Cía. Eva Guerrero en
el marc del Circula! de l’APdC

La proposta era apropar els materials coreogràfics de ‘El fin de las cosas’ i la manera de
treballar de la companyia, a persones no professionals de la dansa contemporània. Es van
abordaran conceptes com centre, pes, moviment articular, manipulació i memòria coreogràfica,
i és un taller pensat per a persones que tenen zero o molt pocs coneixements de dansa
contemporània.
El taller va ser el divendres 13 de setembre, de 19h a 21h, i va comptar amb 15 participants.

>Taller amb Emmanuelle Lê Phan i Elon Höglund (Tentacle
Tribe, Canadà) en col·laboració amb el Festival Hop

Enguany hem acollit per primera vegada un dels tallers del Festival Hop sobre composició
coreogràfica impartit per una de les companyies internacionals convidades al fetsival.
El taller va ser divendres 20 de desembre de 10 a 14h i van participar 8 persones.

>Dansa integrada per a persones amb diversitat funcional

Activitats adreçades a persones amb diversitat funcional organitzades per Jordi Cortés.
Tots els dilluns de 19 a 21h

>Taller +40 de la cia Sebastián García Ferro

Taller adreçat a persones de + 40 anys nascut del projecte artístic '+45' de la cia. Sebastián
García Ferro.
Tots els dimecres de 19 a 21h

>> Altres propostes de formació que s'acullen a La
Caldera

Des de La Caldera es col·labora i s'acullen altres propostes puntuals de formació plantejades
per creadors i entitats.
També s'ofereixen espais en règim de lloguer per a la realització de tallers, intensius al voltant
de diferents tècniques corporals i metodologies, organitzats per diferents col·lectius i o
professionals.
Algunes de les propostes de formació que hem acollit:
•
Taller de Samuel Minguillón, 19 i 20 de gener
•
Curs de contact amb Natividad Insua i Sebastián Gracía Ferro, 23 i 24 de febrer
i 6, 7, 8 i 9 de maig
•
5 Ritmos, del 10 al 14 d’’abril, 8-9 de juny
•
Afroyin, un cap de setmana al mes durant tot l’any
•
Taller 'Asymmetrical Motion' amb Lucas Condró, 27 i 28 d’abril
•
Taller de ritme i improvisació amb Toni Mira, 6, 13, 20, 27 de febrer
•
Curs de Ioga amb Yogi Zain organitzat per Sacred Time, 5, 6 i 7 d’abril
•
Curs de Ioga amb Carrie Owerko organitzat per Sacred Time, 31 de maig i 1 i 2
de juny
•
Taller de Sita Ostheimer ‘Complex simplicity’
•
Taller de 5 rtimos organitzat per Juli Borràs, 18, 19 i 20 d’octubre
•
Reciclatge teràpia corporal Cristina Vallès
•
Taller amb Humanhood, 7 i 8 de setembre
•
Taller de teatre Institut Integratiu, 29, 30 de novembre i 1 de desembre
•
Taller de Acroyoga, 6, 7 i 8 de desembre
•
Taller de 5 ritmos organitzat oer Virginia Almarcha
•
Tallers organitzats per l’APdC, Sessió informativa de sòl pèlvic 6 de febrer, taller
de psicologia 15 de maig, curs de nutrició 9 de novembre
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Taller familiar Dit dit
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Territori
>> Activitats pedagògiques i familiars
> Dansa a les escoles

Partint d'un encàrrec del Districte de les Corts La Caldera desenvolupa el programa Dansa a
les Escoles. Un projecte que té com a finalitat apropar la dansa al públic més jove posant-los
en contacte amb el món de la creació a través del moviment.
Objectius de la proposta educativa:
• Apropar els alumnes de les diferents etapes educatives en el món de la creació a través
de la dansa, mitjançant la programació d'espectacles de qualitat adaptats als diferents cicles
educatius.
• Posar els alumnes en contacte directe amb els creadors i artistes per conèixer millor els
llenguatges de la dansa i altres aspectes tant artístics com a professionals.
Proposta educativa:
1. Possibilitat de realitzar un Taller de dansa creativa a l'escola
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 adequat a cada cicle formatiu
4. Xerrada amb els creadors per intercanviar impressions
5. Dossier pedagògic
Des 2016 La Caldera forma part del Consell d'Innovació Pedagògica de l'Ajuntament de
Barcelona i la seva proposta educativa és inclosa en l'oferta anual del PAE.

Espectacles:
En el curs 2018 - 2019 els espectacles seleccionats han estat:
1. Etapa infantil: Un món de cartró_espectacle participatiu de Creamoviment
2. Etapa primària: Flou Papagayo de Mumusic Circus
3. Etapa secundària: Molar de Quim Bigas.
Un món de cartró_espectacle participatiu de CreaMoviment
Del 17 al 20 de desembre del 2018 i del 15 al 18 de gener del 2019
Quin nen o nena no gaudeix del joc deixant-se transportar a nous móns imaginaris? A través
d’un conte i de més de cent caixes de cartró s’ofereix als infants la possibilitat de descobrir,
explorar i experimentar de manera respectuosa, vivències i sensacions dins d’un món de
cartró viu i en constant canvi. En aquest espectacle els nens i nenes s’endinsaran doncs en
un món imaginari a través d’un conte ple de curiosos personatges, del moviment i expressió
del seu cos i del gaudi de la música.
El treball en equip serà essencial per a trobar els ingredients necessaris que els permetran
aconseguir un desig comú!
CreaMoviment és una plataforma que engega projectes basats en la música, l’expressió
corporal i la creativitat, compartint experiències i coneixements des del vincle i la mirada
respectuosa amb els processos de petits i grans.
CreaMoviment són Cristina Martí, Helena Cabo i Toni Viñals.
Accions proposades a les escoles:
Abans de l'espectacle:
Dossier pedagògic a disposició dels mestres per poder preparar la visita i treballar amb alguns
dels continguts proposats.
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Espectacle i visita a La Caldera. Centre de Creació de Dansa
Espectacle participatiu Un món de cartró de CreaMoviment
Visita de les escoles al centre de creació La Caldera per conèixer on treballen i com preparen
els seus espectacles els professionals de la dansa.
Flou Papagayo de Mumusic circus
Del 25 de febrer a l’1 de març del 2019
Col·loqueu-vos al voltant de l’escenari circular on transcorre l’espectacle. I prepareu la
imaginació, perquè l’escenografia nua i minimalista ja apunta que la metàfora i la fantasia
tenen un paper destacat en el nou muntatge de Mumusic Circus. La companyia creada per
Clara Poch i Marçal Calvet col·labora aquest cop amb uns personatges singulars: Bob
Marshall (el mateix Marçal Calvet), un músic i verticalista capaç de fer coses increïbles amb
els seus instruments; Sweet Clara (Clara Poch), especialista en veu, dansa i teatre corporal, i
la funàmbula i ballarina Marta Zanahoria (Marta Camuffi). Ells s'encarreguen de crear una
metàfora sobre la capacitat humana d’idear escenes absurdes i discursos contradictoris i de
demostrar-nos que, de vegades, l’art s’amaga en els moments més quotidians de la nostra
vida.
Tres artistes donen vida a la nova creació d’una companyia que s’ha fet estimar pel públic
amb propostes que van de Merci bien i Roda, món a Petits prínceps i Amigoo, amb alguns
dels quals ha passat per la Gran Bretanya, Corea, Singapur, Itàlia, Suïssa, França o Polònia.
La més nova mostra d’una manera molt personal de fer circ que es basa en el moviment, les
acrobàcies, la música i la manipulació de cossos i objectes.
MuMusicCircus és una companyia de circ contemporani co-fundada per Clara Poch i Marçal
Calvet que neix l’any 2008 amb un registre d’espectacles per a tot públic, una àmplia
diversitat multidisciplinar, que els porta a fer espectacles tant de carrer com de sala.
Concepció i Direcció: Marçal Calvet i Clara Poch
Intèrprets:
Marçal Calvet: Verticals, Violí, Trompeta, Dansa.
Marta Camuf: Funambulisme, Suspensió capilar, Patines, Dansa.
Clara Poch: Veu, teatre gestual, dansa, circ.
Escenografia: Mumusic Circus
Vestuari: Alex de Ponzoña
Fotos: Gerard Riera
Producció, difusió: Daphné Malherbe
Co-productors: Fira del Carrer de Tàrrega, Mostra infantil i juvenil de Igualada, Ajuntament de
Sant Celoni
Subvenció: Projecte beneficiari del dispositiu «Compañonaje» del projecte de cooperació
transfronterer De Mar a Mar en el marc del programa POCTEFA. Amb l’ajut de La Central del
Circ.
Agraïments: Joan Català i Magí Serra
Accions proposades a les escoles:
Abans de l'espectacle:
Tallers de dansa creativa a les escoles de primària amb Joan Català i Magí Serra:
Taller de dansa creativa i circ a l’escola: A les escoles interessades se’ls ofereix un taller
creatiu a l’escola, a partir de jocs de moviment i gestuals on es treballaran també alguns dels
continguts que formen part de l’espectacle, amb la finalitat de que experimentin aquestes
idees i propostes en primera persona i a partir del moviment.
Aquest taller de dansa creativa i circ té 1 hora de durada, i s'imparteix a l’escola dins de
l’horari lectiu, sovint utilitzant l’hora de música o educació física.
Pel taller es requereix un espai adequat i tatami o matalassos.
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Aquest taller de dansa creativa té 1 hora de durada, i s'imparteix dins de l'horari lectiu.
Gratuïts per a les escoles de les Corts.
Espectacle i visita a La Caldera. Centre de Creació de Dansa
Visita de les escoles al centre de creació La Caldera per conèixer on treballen i com preparen
els seus espectacles els professionals de la dansa.
Espectacle Flou Papagayo de Mumusic circus.
Xerrada amb els integrants de la companyia per intercanviar impressions sobre l’espectacle i
el món de la dansa en general
Molar de Quim Bigas
Del 11 al 14 de desembre del 2018
El catalitzador d’aquesta proposta és la felicitat entesa com allò que representem i que té
normes de comportament consensuades. MOLAR és un solo de dansa que ens parla sobre la
felicitat i sobre la seva personificació, sobre aquelles imatges estereotipades que relacionem
directament amb estats d’eufòria i de benestar.
MOLAR (2009). És un solo que ha crescut en el temps fins arribar a dia d'avui. Aclamat per
crítics i públic, MOLAR ha estat present en festivals de renom com: Festival Sismògraf,
Festival Trayectos, Fira Tàrrega o TNT i segueix en gira i amb opcions de ser compartit.
Un treball de Quim Bigas Bassart
Assistència de moviment: Søren Linding Urup
Veu: Raquel Tomàs, Cristina Hernández Cruz i Javier Cuevas
Vídeos Quim Bigas (font: Youtube)
Agraïments: Diego Gil.
Tècnic de muntatge: Albert Pérez, Ángela López, Joana Serra o Isaac Torres.
CO-PRODUCCIÓ: Fira Tàrrega- SUPORT A LA CREACIÓ//LABORATORIS DE MOVIMENT
+ El Graner. Amb el suport de ESTRUCH-Sabadell i Ajuntament de Malgrat de Mar.
Accions proposades a les escoles:
Espectacle i visita a La Caldera. Centre de Creació de Dansa
Espectacle Molar de Quim Bigas
Visita de les escoles al centre de creació La Caldera per conèixer on treballen i com preparen
els seus espectacles els professionals de la dansa.
Xerrada amb els integrants de la companyia per intercanviar impressions sobre l’espectacle i
el món de la dansa en general
Programació pel curs 2019-2020:
Jungla de Big Bouncers
Del 9 al 13 de desembre del 2019
Espectacle per a l’etapa infantil, de 2 a 5 anys.
JUNGLA proposa un viatge per un ecosistema on poden aparèixer tot tipus d’éssers, formes,
colors i sons. Un espai que dóna cabuda al més petit i també al més gran. Un espai on
conviuen diferents cossos amb comportaments sorprenents. Cossos que es camuflen, brillen,
floten, reboten, s’estiren i es transformen constantment. Un espai no explorat, on la sorpresa i
la màgia poden donar-se en qualsevol moment i on tots els elements estan en continu
moviment.
Direcció: Big Bouncers
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Creació: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai, Mireia de Querol, Ursa Sekirnik
Interpretació: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai, Ursa Sekirnik/ Mireia de Querol
Espai sonor i música original: Oriol Roca
Espai escènic: Maria Alejandre
Disseny d’il·luminació: Joana Serra
Tècnica d’Il·luminació: Joana Serra/Anna Boix
Disseny Vestuari: Big Bouncers i Maria Alejandre
Foto i Vídeo: Tristán Pérez-Martin
Producció: Anna Bohigas
Comunicació: Imma Romero
Distribució: Laia Montoya
Agraïments: Nona López
Coproducció: Mercat de les Flors
Amb la col·laboració de: Festival El Més Petit de Tots, La Caldera centre de creació de dansa
i arts escèniques, La Poderosa, La Visiva
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya
Projecte dins del marc de col·laboració entre el Bærum Kulturhus (Noruega) i el Mercat de les
Flors.

> Tallers dansa creativa i expressió corporal a l'Escola Les Corts:

Des del 2017, fruit de l'experiència dels tallers de Dansa en Les Escoles, i a petició del
professorat d'expressió corporal de l'Escola Les Corts, confrontant amb La Caldera, es realitzen
tallers de dansa creativa amb els alumnes de primària. L'èxit dels tallers impartits per Claudia
Moreso va portat l'escola a plantejar-nos la possibilitat d'ampliar i consolidar la proposta de cara
al 2019, assumint la Unitat Didàctica d’Expressió Corporal. Una iniciativa realitzada amb
col·laboració de La Caldera, Mons Dansa i l’Escola Les Corts.
Enguany s’han realitzat 76 tallers i han participat un total de 1.900 alumnes.

> En Residència

Per primera vegada La Caldera participa en el programa En Residència desenvolupat per
l'Institut de Cultura de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona durant el curs 2018 2019. Es tracta d'un programa que introdueix la creació contemporània als centres públics
d'educació secundària a partir del contacte directe i continuat d'un creador amb els estudiants.
En Residència proposa als artistes que concebin una obra específicament pensada per ser
duta a terme juntament amb un grup d'estudiants d'educació secundària obligatòria (ESO). Al
llarg de tot el curs i dins l'horari lectiu, els alumnes participen en la seva concepció i realització.
La residència tindrà una durada aproximada de 22 sessions de 2 hores setmanals en horari
lectiu al llarg del curs i amb una presentació final del treball realitzat.
La Caldera ha proposat per participa a En Residència al col·lectiu d'artistes misiondivina, per
motius que s’expliquen en el text de presentació a continuació.
‘Misiondivina som un col·lectiu d'artistes que ens reunim setmanalment per qüestionar-nos i
moure'ns entorn de preguntes que deriven de les nostres pràctiques: la performance, les arts
escèniques i visuals, la dansa, el cinema, la música o l'escriptura. Som Itxaso Corral Arrieta,
Óscar Dasí, Diana Gadish, María García Vera, Xavier Manubens i Verónica Navas.
El focus de la nostra recerca es col·loca en un coneixement que ve sobretot del cos. Partint de
les diferents pràctiques artístiques individuals de cadascuna i confrontant-les, generem
entramats de descobriments, suggeriments o pistes al voltant dels sabers d'un cos. Ens
interessa trencar les construccions jeràrquiques en relació amb el coneixement. També ens
uneix el caràcter efímer, allò inaprehensible de les arts en viu, que no deixa una traça
“objectual” però que és capaç de generar una memòria particular de la vivència, de la pell, en el
cos de qui les rep i les experimenta.
Més enllà de nosaltres, allò que ens mou és poder compartir aquests espais-temps de relació i
de circulació d'aprenentatges amb altres persones i contextos, artístics o no. Perquè creiem
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que de les pràctiques i investigacions artístiques es destil·len eines de vida que poden ajudarnos a pensar altres realitats, altres cossos.
El nostre darrer projecte, Vamos a aprender juntas a hacer cosas que no sabemos y que
tenemos muchas ganas de aprender, proposta presentada al 2018 al Teatro Pradillo de Madrid,
era una invitació a mig camí entre les pràctiques artístiques compartides, el taller col·lectiu
d'aprenentatges impossibles i l'emergència esporàdica de moments escènics.’
El centre d’educació secundària assignat és l'Institut Joan Boscà i el projecte compta amb la
participació de 20 adolescents de 4rt d’ESO.
Presentació En Residència
divendres 14 de juny, a les 13h i a les 19h
Descansando en una hamaca a 60m del suelo
Divendres 14 de juny es va presentar a La Caldera en dues sessions (una a les 13h i una a les
19h) el treball realitzat pel col·lectiu d'artistes Misióndivina conjuntament amb els alumnes de
l'IES Joan Boscà dins del marc d'En Residència, anomenat Descansando en una hamaca a
60m del suelo.
Amb Carlos Alba Hernández, Paula Bagán Pérez, Marc Brañas Ardiaca, Valentina Bürgin,
Víctor Campos Codina, Sara Cardona Torres, Izan Carrasco Ávila, Alexandra Farias Ayala,
John Kevin Flores Tenecora, Ariadna Gómez Cano, Paddy Hally García, Ali Hassan, Nerea
Jurado Sicilia, Lucía Mansilla Balastegui, Salma Kaliha, Michael Mba Moiche, Alexandra
Navarro Bosquet, Hajar Ouacha, José Gabriel Pardell Moreno, Alexandro Rodríguez Escobar,
Anna Seisdedos Martínez (alumnes de 4rt ESO) i Blanca Pérez-Portabella i Assumpció
González (docents).
En aquest blog podeu trobar més informació sobre el projecte.
En el curs 2019-2020 La Caldera participa per segona vegada en el programa En Residència
amb l'artista Bea Fernández a l'Institut Pedralbes.
Bea Fernández proposa Entre tu i jo, un món entre nosaltres.
El cos en moviment és una gran eina que travessa moltes capes de percepció, atenció i també
incideix en la capacitat de decidir en el present, tot això ajuda a la comprensió del món dia a dia
des de l'experiència física.
En el meu treball sempre han estat presents els temes i conceptes de l'espai, el temps i
identitat. Totes les persones en la nostra vida quotidiana transitem constantment espai, temps i
cos, per tant tots som coreògrafs inconscientment...
Tinc curiositat per la part inconscient que està activa mentre succeeix la comunicació en
qualsevol de les seves expressions. M'interessa prendre consciència del que fem
inconscientment o involuntàriament com per exemple, quan parlem i ens movem en la nostra
vida diària. Treballar amb aquesta consciència com eina per a obtenir autonomia entre cosparaula i també com eina de transformació social.
Pot la consciència o el registre de la sensació, donar-nos possibilitats de comprensió i d'elecció
o decisió?
Hi ha espai entre la persepció i la representació?
Quin espai hi ha entre un pensament i una paraula?
i entre un pensament i una acció?
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> Tallers familiars

La Caldera obre les seves portes per a tota la família, amb tallers de diferents creadors que
conviden a nens i adults a experimentar i jugar junts a partir del moviment. Aproximadament un
dissabte al mes.
>Taller familiar 'Collage i Acció' amb Macarena Recuerda Sheperd
dissabte 16 de març, a les 17h
Collage i Acció, peça-taller.
Compondre imatges amb cossos i objectes a escena.
Un laboratori intergeneracional que pretén crear un espai comú tant per a divertir-nos, com per
a la investigació artística. A través del joc experimentarem amb materials plàstics, paisatges
sonors i cossos en acció, i descobrirem les diferents possibilitats i lectures que sorgeixen
segons les composicions que genera la mateixa pràctica del collage.
Collage i Acció és una peça participativa que es desenvolupa en tres parts: Un joc de taula, un
joc escènic i un debat. El públic compost per persones adultes i petites hauran d'organitzar-se,
escoltar-se i crear una obra en equip. Collage i Acció és un espai per a construir noves
realitats. Que passaria si canviéssim el nom dels objectes? I si els hi donéssim un altre ús? I si
ens imaginéssim que un cos és un objecte i un objecte diversos cossos?I si en moure una
cadira sones com un cavall o si un peu de micro fes l'olor d'una flor?
Peça intergeneracional i participativa.
Edat a partir de 6 anys
Van participar: 12 persones
>Taller familiar Blink Flash LAB
dissabte 11 de maig, a les 17h
Una experiència artística per a infants de 0 a 3 anys.
Nens i nenes comparteixen el espai creatiu amb la ballarina; junt amb ella descobreixen
objectes amagats que disparen el moviment i el ritme. Les famílies també participen de
l’experiència, de manera que els nens es poden llançar sense por i, a la vegada, els adults
aprenen eines per comunicar-se amb els altres a través de la dansa, el ritme i el joc. Els infants
tenen una experiència artística ja que formen part de l’espectacle.
Van participar: 19 persones
>Taller familiar amb Amaranta Velarde
dissabte 26 d'octubre, a les 17h
Moure els sentits
En aquest taller proposem diversos camins per captar, processar i jugar amb diferents estímuls.
A través de jocs relacionats amb la pintura, el so i la dansa ens mourem entre els nostres
sentits i entendrem el cos com una matèria sensible capaç de transformar-se. Passarem de
l'escolta a l'acció, de pintar a ballar, de moure'ns a ser moguts, d'estar amb un a estar amb el
grup, posant atenció a diferents maneres de percebre l'entorn i els altres.
Van participar: 13 persones
>Taller familiar Ditdit
Dissabte 9 de novembre a les 17h
Direcció i dramatúrgia: Jaime Conde-Salazar & Aimar Pérez Galí
Interpretació: Daniel Méndez & Xavier Manubens
DITDIT neix de les investigacions que Jaime Conde-Salazar i Aimar Pérez Galí han
desenvolupat durant els quatre últims anys al voltant del tacte i la pell. Es tracta d’oferir un
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entorn segur en el qual nens i nenes d’entre 9 i 11 anys puguin compartir un temps i espai
d’exploració tàctil. A través de petites accions adaptades a tothom, practicarem i descobrirem
formes de relació directa amb el món i amb els altres a través de la pell. Les paraules, la dansa
i l’espai seran les nostres guies durant aquest viatge on descobrir juntes les possibilitats de
conèixer i divertir-nos tocant.
Van participar: 14 persones

> Dansalabo

Des de La Caldera oferim un espai de laboratori, guiat per un creador professional, amb una
durada trimestral i periodicitat setmanal. L'objectiu és que els més petits experimentin amb el
moviment. Habitualment es realitzen tres laboratoris anuals amb creadors diferents.
Els divendres a la tarda de 17 a 18:15
Dansalabo amb Toni mira, del 18 de gener al 22 de març.
Una invitació a compartir, descobrir, experimentar, sentir, emocionar i emocionar-nos, dibuixar,
observar, imaginar, expressar, construir, somniar i moltes coses més amb l’ajuda del ritme, de
l’espai i del vídeo.
Van participar: 11 infants
Dansalabo amb Claudia Moreso, del 29 de març al 14 de juny.
En aquest laboratori de creació, jugarem amb el moviment, l’espai i el ritme ajudant-nos de
objectes quotidians, que ens serviran per crear diferents mons i espais imaginaris on ballar i
inventar històries, papers, coixins, cintes, llençols...en què es convertiran?
Van participar: 11 infants
Dansalabo amb Xavi Manubens, del 27 de setembre al 13 de desembre
Things I can do wherever I am és un taller performatiu orientat a totes les nacionalitats, cultures
i gèneres d'infants entre 6 i 8 anys. Es proposa un recorregut per diferents espacialitats i
ambients sense sortir de la sala de treball. Practicarem la construcció de paisatges visuals i
sonors a través del cos, la veu i els objectes. Produirem ambients i situacions i pensarem
juntes, a través de la pràctica de la dansa i la instal·lació, com és el món en què volem viure,
quins futurs ens imaginem i quin context familiar i domèstic volem construir.
Amb aquest taller comparteixo les eines de creació que vaig fer servir per a la meva última
peça Under Construction.
Van participar: 14 infants
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> Activitats participatives i comunitàries
> Barris en dansa

Barris en Dansa és un projecte de dansa comunitària liderat per la companyia de dansa Iliacán
/ Álvaro de la Peña en el qual col·labora La Caldera i que compta amb el suport del Districte
de les Corts.
Persones de totes les edats i condicions, sense necessitat d'experiència prèvia, i de diferents
barris de la ciutat participen en la realització d'un espectacle de dansa contemporània que serà
presentat a cadascun dels barris implicats i al Mercat de les Flors.
El projecte busca aportar una experiència única als participants i difondre i ampliar l'exercici
pràctic de la dansa.
Les funcions han tingut lloc a:
19 de gener - Teatre Joventut de l'Hospitalet
26 i 27 de gener – La Caldera
2 de febrer - Centre Cívic Bon Pastor
8 de febrer - Teatre Sarrià
16 i 17 de febrer - Mercat de les Flors
Edició Quinzena Metropolitana de Dansa 2019
Barris en dansa ha participat de la segona edició de la Quinzena Metropolitana de Dansa. Els
tallers es van impartir de gener a març en diferents barris amb l'objectiu de crear un espectacle
de dansa professional amb persones no professionals. Pot participar qualsevol persona sense
exclusió d'edat, condició, etc.
L'espectacle resultant es va representar dins de les activitats de la Quinzena, el 30 de març de
2019 a la Plaça dels Àngels i va comptar amb 232 participants entre ballarins i músics no
professionals.
La Caldera va acollir dos dies per setmana els assajos d’aquesta edició especial per a la
Quinzena metropolitana de la dansa.
Edició 2019-2020 de Barris en dansa
En aquesta edició han participar els barris de Les Corts, Baró de Viver- Bon Pastor, i Sarrià. La
Caldera va acollir dos cops per setmana els tallers que es varen iniciar al setembre fins al
desembre i també alguns dels assajos conjunts de tots els barris en els que es va avançant en
la construcció de l’espectacle final que es podrà veure el 18 de gener del 2020 al Teatre
Joventut de l’Hospitalet, el diumenge 26 de gener a l’Ateneu Popular de Nou Barris, el 8 de
febrer al Consevatori Municipal de Música de Barcelona, el 29 de febrer i 1 de març al Mercat
de les Flors i el 7 i 8 de març a La Caldera.
Aquest nou projecte de Barris en dansa els ha portat a reflexionar (un cop més a
través del propi cos i les seves potencialitats) sobre alguns aspectes que ens envolten,
concretament sobre determinat ús de la tecnologia. Quelcom que ens podria enlairar en un vol
lleuger i, malauradament, ens està deixant atordits, desconcertats, desconnectats. Una
mobilitat aparent que ens immobilitza.
Aquesta edició de Barris en dansa ha comptat amb 210 participants.

> Complicitats en moviment (ex-participants Barris en Dansa)

de maig a juny de 2019
Donat l'interès mostrat pels ex participants en Barris en Dansa s'ofereixen tallers amb diferents
coreògrafs, sota la supervisió i participació d'Álvaro de la Peña, per continuar el seu treball de
recerca i desenvolupament preservant l'esperit de Barris en Dansa, mantenint el sentiment de
comunitat generat i proposant 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.
Del 7 de maig al 30 de maig amb Toni Mira
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De dimarts 4 a dijous 27 de juny amb Inés Boza i Montse Colomé
En ambdós tallers van participar 56 persones.

> Dansa integrada amb Jordi Cortés

Activitats adreçades al col·lectiu de persones amb diversitat funcional organitzades per Jordi
Cortés, en col·laboració amb La Caldera. Periodicitat setmanal, tots els dilluns de gener a
desembre exceptuant l’agost.
En aquesta activitat hi participa una mitjana de 15 assistents.

> Taller +40 de la cia Sebastián García Ferro

Taller dirigit a persones de + de 40 anys nascut del projecte artístic '+45' de la cia. Sebastián
García Ferro 2016. Periodicitat setmanal de gener a abril, de maig a juny i de setembre a
desembre.
En aquesta activitat hi participen una mitjana de 15 assistents.

> Participació en altres activitats i esdeveniments del Districte
> Dia internacional de la dansa

Acte per a celebrar el Dia Internacional de la dansa organitzat conjuntament amb el El Grup
CHM Salut Mental i amb el suport de l’Associació de Professionals de la Dansa APDC per
acostar la passió per la Dansa al Districte de les Corts mitjançant la Celebració del Dia
Internacional de la Dansa, i oferir un acte inclusiu, participatiu, festiu i obert tothom, amb la
implicació de diverses entitats.
L’acte es va celebrar diumenge 5 de maig a la Plaça Comas a partir de les 12, amb la
participació del grup de Dansa del GRUP CHM Salut Mental, professionals de la Dansa, grups
de Dansa del Districte i ciutadania general.
Des del mes de febrer es va compartir el vídeo a Youtube amb la coreografia preparada pel
grup de Dansa del GRUP CHM Salut Mental. La idea va ser fer-ne la màxima difusió possible
entre diferents col·lectius per convidar-los a aprendre la coreografia bàsica i participar.
L’acte va començar amb la benvinguda a càrrec de Jordi Cortés i Alícia Capdevila. A
continuació hi van haver les actuacions del Grup d’higiene mental de dansa de Pere Quart En
Moviment amb Voltar, de Yur Dance (Rita Noutel i Míriam Aguilera): fragment de Petit
Cyclamen i actuació d’Arnau Pérez amb I’m not a kid anymore. I per acabar la dansa
col·lectiva, on es convidarà a tothom a ballar. Un acte obert a qui vulgui participar. En finalitzar,
petit vermut -refrigeri organitzat pels Diables del barri de les Corts.

> Festa Major

Participació en el programa d'activitats de la Festa Major de Les Corts, amb el Toc d’Inici, en
col·laboració amb Diables Les Corts, que va tenir lloc el 4 d’octubre i que va comptar amb la
direcció artística de Toni Mira.
L’activitat va consistir en:
21 h Espectacle de mapping a la Plaça Comas
Projectat a la façana de la Seu del Districte, es proposa un viatge visual des dels orígens
medievals del món del foc fins a la realitat de les manifestacions festives cortsenques a dia
d’avui. Dirigit pel creador visual i coreògraf Toni Mira.
21.15 h Alegre cercavila d’inici de Festa Major
Amb els Diables i Timbalers d’Itaca, la Repúbli-k de l’Avern, Ulisses el Gegantó d’Itaca, el
Guardià de Les Corts, els Bocs de Can Rosés, l’Aegis el Boc de Can Rosés i Diables de Les
Corts. Recorregut: pl. Comas, Remei, pl. Concòrdia.
Un cop arribats a la Plaça Concòrdia
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21.30 h Espectacle de foc i llum de cloenda
En arribar el cercavila davant de l’església del Remei, s’uneix la dansa i la tradició amb la
Banda de l’Escola Pare Manyanet, els ballarins de La Caldera Les Corts i els Diables de Les
Corts.
Direcció artística Toni Mira
Assistent direcció artística Viviane Calvitti
Realització vídeo Martí Mira
Direcció cercavila Diables de les Corts
Amb la participació de Ulisses el Gegantó d’Itaca, Diables i Timbalers d'Itaca, La Repúbli-k de
l'Avern, el Guardià de les Corts
Ballarins Junyi Sun i Alma Steiner
Assessorament pirotècnic Jaume Bernadet
Direcció Banda Pare Manyanet Ximo Tarín
Organitzen La Caldera i Diables de les Corts
Amb el suport de Districte Les Corts

>Acte d’inauguració de l’espai de memòria de la Presó de Dones de Les
Corts

El districte de Les Corts va inaugurar dissabte 14 de desembre l’espai de memòria de la Presó
de Dones de Les Corts. L’espai esdevé una realitat després d’anys de treball i reivindicació de
la Plataforma Futur Monument Presó de dones de Les Corts, que inclou entitats memorialistes i
de familiars de les internes de recuperar aquest episodi de la història de la repressió política i
de la repressió moral específica contra les dones que aquest lloc va significar.
L’acte d’inauguració de l’espai memorial va comptar amb una acció artística fruït de la
col·laboració entre La Caldera i la Taula de Dones de Les Corts.
Aquesta acció es va basar en una intervenció de dansa a càrrec d’Arantza López Medina, que
també s’ha ocupat de la direcció artística, i d’Alba Barral, així com unes lectures per part de la
Taula de Dones. Els textos escollits van ser ‘Fràgils muralles’, de Maria Àngels Anglada; ‘Dona’,
de Marta Pérez; un fragment de ‘Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas’, de
Tomasa Cuevas; el poema ‘Llibertat’ de Joan Margarit; i un breu text sobre la resistència.
La inauguració ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la 3a
tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, la 4a tinenta d’alcaldia, Laura Pérez, i el regidor de Memòria
Democràtica, Jordi Rabassa, així com representants del Districte de les Corts.

> Col·laboració amb altres projectes socials i culturals del barri
Cessió d'espai de treball a Diables Les Corts, diverses dates al març, al maig i a l’abril

> Col·laboració amb altres projectes socials i culturals del barri
i/o la ciutat 2019
> Trobades del sector o per a professionals:
• Grup de discussió d’escoles de dansa organitzat per l’APdC, 21 d’octubre
• Grup de discussió sobre escoles de dansa organitzat per l’APdC, 13 de desembre
• Trobada del GrecPRO a La Caldera, dissabte 13 de juliol
> Activitats que organitza l’APdC per als seus associats:
• Sessió informativa de sòl pèlvic organitzada per l’APdC, 6 de febrer
• Taller de psicologia organitzat per l’APdC, 15 de maig
• Presentació de l’APdC als alumnes de pedagogia del CSD, 30 d’octubre
• Curs de nutrició organitzat per l’APdC, 9 de novembre
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>Audicions, càsting i rodatges:
• Gravació spot de la Quinzena Metropolitana de la Dansa, 25 de gener
• Gravació vídeoclip Marc García, 17 de febrer
• Audició SEAD, 9 de març
• Gravació videodansa Olga Segura Andreu, 27 d’octubre
• Gravació vídeo Aron Mata, 3 de desembre
> Festivals
• Action! Festival. Festival internacional de performance, poesia i ciència, 17 de març
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4/
Impacte programació
Línia

Suport a la creació

Projectes

Número
activitats

Artistes
implicats

Residències convocatòria
pública

16

39

Residències d’artistes
residents estables

10

36

Residències de
col·laboració

10

49

Ampliació residència
convocatòria 2018

6

19

Residències de creació en
lloguer

15

36

Residències last minute

20

20

Càpsules de Creació en
Cru

7

25

232

Espais laboratori,
d’intercanvi entre creadors

2

19

40

Assessorament de gestió
i producció

2

8

total

88

251

Número de
participants

0

Públic assistent

272

68

Línia

Projectes en xarxa a
nivell internacional

Projectes
Periferic Europes
Barcelona International
Dance Exchange
total

Línia

Programació

Número de
participants

Públic assistent

4

35

30

8

35

30

Número
activitats

Artistes
implicats

1

4

2
3

Projectes

Número
activitats

Artistes
implicats

Corpografies

7

13

406

Programació familiar

2

6

195

(DES)COMUNAL festa de
dia

4

5

85

Projecte AMATEURS

2

2

Programació en
col·laboració amb altres
entitats de la ciutat

11

23

452

Matar a Platón, de Chantal
Maillard

1

3

104

Dansa. Quinzena
metropolitana

8

7

374

Programació Caldera / Grec

2

2

122

Creació i Museus

1

7

104

Inauguració de la Fundació
Suñol

1

1

200

Programació acull

16

23

734

55

92

total

Número de
participants

Públic assistent

8

202

8

2978
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Línia

Formació

Projectes

Número
activitats

Artistes
implicats

Número de
participants

Sporá Prógrama

5

5

67

Entrenaments per a
professionals APdC

6

6

1154

Masterclass per a no
professionals amb Cía.
Eva Guerrero en el marc
del Circula!

1

2

15

Taller amb Emmanuelle
Lê Phan i Elon Höglund
(Tentacle Tribe, Canadà)
en col·laboració amb el
Festival Hop

1

1

8

Dansa integrada per a
persones amb diversitat
funcional

44

1

15

Taller +40 de la cia
Sebastián García Ferro

36

1

15

93

16

1274

total

Públic assistent

0
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Línia

Número de
participants

Projectes

Número
activitats

Artistes
implicats

Dansa a les escoles

26

9

Tallers Dansa a les
escoles

20

2

500

Tallers dansa creativa i
expressió corporal a
l'Escola Les Corts

76

2

1900

En residència

2

7

40

Tallers familiars

4

6

70

Dansalabo

3

3

36

Barris en dansa

9

4

442

Complicitats en dansa

2

3

56

Dia internacional de la
dansa

1

3

15

200

Festa Major

1

3

35

250

Acte d’inauguració de
l’espai de memòria de la
Presó de Dones de Les
Corts

1

2

10

300

145

44

3104

5956

Públic assistent
2706

Territori

total

2.500
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Número activitats

Artistes
implicats

Número de
participants

Públic assistent

Suport a la creació

88

251

0

272

Projectes en xarxa a
nivell internacional

3

8

35

30

Programació

55

92

8

2978

Formació

93

16

1274

0

Territori

145

44

3104

5956

384

411

4421

9236

Línia

total
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5/
Accions de comunicació
2019
VISIBILITZACIÓ DE LA CREACIÓ
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.
> 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.
> Creant material audiovisual en el qual els artistes parlen sobre el seu procés de
creació. (Ex: CCC#26_Oihana Altube i Javier Vaquero) Aquest material serveix tant com a
arxiu de La Caldera, com per a la promoció i difusió de les Càpsules.
> Enregistrament fotogràfic, audiovisual i en diferents formats (d’acord amb les
necessitats dels artistes) de les ‘Càpsules de creació en cru’ com a material d’arxiu i
per a la difusió dels seus treballs.
> Incidint a la newsletter i a les xarxes socials en la informació sobre les residències
que s’estan fent a La Caldera.
> Fent difusió en mitjans externs i premsa de les ‘Càpsules de creació en cru’ amb
l’objectiu de donar a conèixer els treballs dels artistes i els seus processos, però també
de visibilitzar La Caldera com a centre de creació de la ciutat.
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 gràfic (cartells i flyers), premsa, etc.
> Campanyes de comunicació específiques per al cicle de programació Corpografies
#4, per al projecte Amateurs, i per al projecte de transmissió Sporá Prógrama.
> Enregistrament fotogràfic i videogràfic de la programació i activitats relacionades
amb creadors, de cara a l’arxiu i per a generar materials de difusió actualitzats.
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IMATGE DE LA CALDERA
Aquest any hem posat especial atenció a la comunicació, repensant diversos aspectes de la
imatge del centre com són la pàgina web, la imatge gràfica i l’aspecte de l’edifici per
modernitzar-los i dotar-los de coherència amb la línia artística del projecte i els canvis socials,
tecnològics i de paradigma.
Preveient la futura activitat del 2020 en què La Caldera celebra el seu 25é aniversari, i veient la
necessitat de modernitzar certs aspectes estètics i estructurals, s’ha posat en pràctica un pla
(iniciat el 2018) de reestructuració i adaptació de la imatge del centre, tant de l’edifici físic
com dels mitjans digitals i gràfics, amb l’assessorament d’experts externs.
> Renovació dels mitjans digitals i gràfics. Hem continuat el procés iniciat el 2018 de
repensar la pàgina web de La Caldera, que havia quedat obsoleta en tots els sentits. Hem
definit i desenvolupat la reestructuració teòrica que havíem contemplat anteriorment, per poder
tenir la web a punt per a la celebració dels 25 anys. La nova web té una estructura molt més
accessible i de fàcil circulació, així com una renovació de la imatge estètica en consonància
amb la resta de remodelacions del centre.
Seguim implementant amb èxit una imatge gràfica identificable i actualitzada. Comptem aquest
any amb l’assessorament del dissenyador Roger Adam, qui també ens està pintant la web, per
millorar la nostra línia gràfica implementant canvis substancials d’acord amb les noves
necessitats, tot mantenint la coherència amb la resta de mitjans i suports.
> Actualització de l’aspecte exterior i interior de la casa. Actualitzar l'aspecte de la façana i
els espais comuns de La Caldera és una acció de comunicació directa adreçada tant a les
persones del barri com a les persones que habiten regularment els espais de La Caldera com
ara els residents i creadors. Una nova i millorada imatge pot traduir-se en una invitació a
passar a conèixer l’espai o a quedar-s’hi.
> Hem seguit cuidant i mantenint la imatge externa de la façana, s’ha renovat el
cartell principal que havia estat malmès, s’han penjat regularment cartells de les
activitats en curs i una Lona externa informativa amb tota la programació trimestral.
Entenem que com a centre de creació hem d’apostar per una comunicació creativa per
això procurem fer accions artístiques en consonància amb les activitats que passen a
La Caldera, per exemple, intervenint els vidres de la porta de l’entrada.
> Per a la imatge interior de la casa, especialment en referència als espais comuns i
el vestíbul hem continuat el procés (iniciat el 2018) de decorar i millorar-ne l’aspecte,
per fer-los més acollidors i habitables. Hem contractat els serveis d’una experta en
interiorisme d’espais culturals, Mònica Pascual, per repensar l’espai i implementar
algunes millores, modernitzant la cuina i l’espai d’oci. També hem posat especial
atenció a la decoració dels espais, emmarcant i penjant cartells a les diferents àrees
comunes de La Caldera, posant plantes i donant continuïtat a la tasca de manteniment.
> En aquesta mateixa línia, hem iniciat un procés per activar la Biblioteca sensible,
habilitant un espai on posar a disposició del públic llibres i materials gràfics que tenen
relació amb el cos i el moviment, i també amb activitats que succeeixen a La Caldera.
La biblioteca vol ser un espai d’obertura i intercanvi que permeti una interacció pròxima
amb els usuaris a través de la transmissió del coneixement.

OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS DE COMUNICACIÓ
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Amb l’ampliació i diversificació de les activitats, és necessari optimitzar i actualitzar els
canals de comunicació perquè la informació sigui la més clara possible i arribi més directa al
públic objectiu. La millora de la imatge de La Caldera, permet repensar i reestructurar des de la
base aquests recursos, per fer-los més flexibles i adaptables a les nostres necessitats reals i
facilitar la comprensió del projecte als usuaris. Per a poder implementar tots aquests canvis
hem contractat els serveis de l’Agència de comunicació COSMICA, per avaluar i assessorar
la comunicació de La Caldera i proposar un Pla de Comunicació que reuneixi estratègies
específiques que permetin visibilitzar i diferenciar La Caldera com a centre de creació a la
ciutat. Amb aquest pla estem millorant les nostres estratègies de comunicació tant a les xarxes,
de cara a premsa i a nivell intern, amb l’objectiu d’arribar al públic amb una imatge
comprensiva, consistent i coherent amb el projecte actual de La Caldera.

PÀGINA WEB
Hem continuat el procés iniciat el 2018 d’elaborar una nova pàgina web que respongui a les
nostres necessitats actuals i sobretot per adaptar-la als canvis socials. El nou paradigma
tecnològic fa necessari una actualització tant estètica, com de continguts i de programari. En
aquesta segona fase, hem concretat i consolidat al detall l’estructura de la nova web, perquè
als usuaris els sigui fàcil de navegar i comprendre la naturalesa de les diferents i variades
activitats que es fan al centre. Hem seguit comptant amb els serveis d’un expert, Jordi Espuny,
que ens ha assessorat i que ha posat en marxa la prova pilot de la nova web per poder llançarla definitivament al 2020 aprofitant la celebració dels 25 anys. La reestructuració de la nova
web ens ha permès també iniciar un procés de pensar, agrupar i redefinir l’arxiu online de La
Caldera.
En paral·lel hem iniciat un procés de repensar el disseny estètic de la web contractant els
serveis d’un professional, Roger Adam, amb qui també hem començat un procés de revistar
tota la línia gràfica de La Caldera perquè tots els elements gràfics i estètics siguin coherents
entre si i permetin una major flexibilitat a l’hora d’implementar-los als diferents suports.
> Pàgina web actualitzada regularment amb totes les activitats generades al centre.
> Creació de baners 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.
Nombre de sessions web 2019: 42.283
Nombre d’usuaris 2019: 24.994, 1.856 usuaris més que el 2019
Nombre de visites a pàgines 119.949

BLOG
Contribuïm activament a la comunitat de les arts escèniques i de la creació amb una publicació
regular de continguts al 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 i entrevistes de processos de creació i tot allò 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 i reforçar vincles, on podem comunicar d’una altra manera,
enriquint la comunicació i aprofundint en la reflexió.
Nombre de posts publicats: 41
El 2019 el blog ha tingut 2.583 visites.
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MATERIALS GRÀFICS
> Hem seguit treballant en la imatge gràfica, incidint en la seva coherència i adaptabilitat.
Seguim una estructura bàsica de formats comunicatius (cartells, flyers, baners) a la que
apliquem una línia de disseny gràfic basada en la grafia i tipografia manual. Aquesta línia
unifica els criteris estètics de cara a aplicar-los a tot el material gràfic del centre, amb
l’objectiu de facilitar la seva identificació amb la casa.
Seguint aquests criteris, hem desenvolupat també línies de disseny específiques per a cada
bloc d’activitat, com ara Corpografies, Brut Nature o l’Sporá Prógrama. Són activitats que
contenen diferents edicions que perduren en el temps. Cada programa té la seva pròpia lògica i
coherència estètica interna que, alhora, s’engloba dins dels criteris estètics generals del centre.
S’ha creat i distribuït material imprès específic per a diferents activitats:
> Flyers de la programació, distribuïts en punts estratègics de la ciutat que tenen relació amb la
dansa, les arts escèniques i l’art contemporani, 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 als centres cívics, escoles, establiments, etc.
> Lona impresa amb l’agenda trimestral, penjada a l’entrada de l’edifici, per donar a conèixer
tot el que es fa i es farà a La Caldera.
Cartells creats: 29 cartells específics, 93 reproduccions
Flyers i postals repartides: 13.000 unitats
> Com a novetat d’aquest any, hem implementat una línia de publicacions auto editades al
voltant de la pràctica artística i dels processos de creació que passen per La Caldera, amb la
idea de tenir un registre, de recol·lectar rastres i permetre’n la transmissió. Aquesta línia
editorial inclou diverses publicacions en format de llibres, revistes, però també registres
audiovisuals. La nova web permetrà allotjar la majoria d’aquest materials, facilitant la
recopilació en un arxiu online obert i accessible.

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 i promoció.
> Creació d’àlbums fotogràfics a la pàgina de La Caldera a Facebook i a Flickr.
> Enregistrament en vídeo de les activitats que es realitzen a La Caldera per part del nostre
responsable de vídeo i posterior enllaç al canal de Youtube.
> Estructuració i animació del Canal de Youtube agrupant els vídeos en diferents categories
i llistes de reproducció per facilitar-ne l’ús i la difusió, tant a nivell intern com extern, i sobretot
pensant en un futur arxiu, ordenar la informació i fer-la accessible.
> Creació de material nou i edició de continguts audiovisuals de cara a una difusió més
viva i actualitzada amb les tendències de les noves tecnologies de la informació, especialment
en el seu ús en les xarxes socials.
> Gravació de vídeo-entrevistes als residents com a forma de difusió, visibilització i com a
arxiu de l’activitat. Hem creat el catàleg Sporadés: un recull de vídeo-converses que hem tingut
amb els creadors que han passat per Sporá Prógrama on parlen i expliquen la seva experiència
i pràctica, en un document que pretén ser una eina de transmissió i arxiu.
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Vídeos generats: 54
> Vídeo resum de les activitats anuals del 2019 https://youtu.be/R9CXbRBQb3s realitzat
pel nostre responsable de vídeo a on es pot veure un resum de les activitats realitzades durant
el 2019.

NEWSLETTER
> Enviament mensual de newsletter amb totes les activitats que es proposen i informació
sobre activitats dels socis i residents a través de l’eina Mailchimp.
> Enviaments puntuals i amb segmentació dels destinataris de les activitats específiques i
promocions.
> Total de destinataris: 5.019, 173 més que l’any anterior.

BASE DE DADES
Hem implementat amb èxit el servei d’enviament del butlletí mensual, el què ens permet
conèixer detalladament la nostra base de dades, optimitzant la segmentació de públics
gràcies al sistema MailChimp que disposa d’eines molt completes per segmentar, i així poder
avaluar l’impacte de la comunicació i la fidelització de la comunitat.

XARXES SOCIALS
Hem augmentat la presència de La Caldera a les xarxes socials, compartint informació viva i
continguts rellevants, tant del que es genera a La Caldera, com compartint informació d'altres
propostes d'entitats còmplices i informació del sector, donant més visibilitat al que passa en el
dia a dia de la casa, al factor humà, a les coses més immediates.
Aquest any hem creat campanyes de màrqueting i publicitat específiques, promocionant la
programació i les formacions a les xarxes, especialment a Facebook i Instagram, creant
continguts específics per aquestes xarxes.
> La pàgina de Facebook amb 12.518 ha incrementat en 1.205 seguidors (+9,6%) respecte
al 2018.
> Perfil de Twitter amb 4.302 seguidors, 297 més (+6,9%) respecte al 2018.
> El perfil Instagram (creat el 2017) amb 2.999, 1.294 més (43,15%) que al 2018.
> Perfil del blog dins la plataforma Tea-tron amb 2.583 visites.

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. És 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.
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> Informació sobre les activitats a través dels mitjans informatius del districte.
> Organització i comunicació conjunta d’activitats generades en col·laboració amb entitats
del districte.
> Distribució de flyers i/o cartells als diferents centres socioculturals, institucions i entitats del
barri, de la programació i les diferents activitats.

COL·LABORACIÓ AMB PLATAFORMES DE DIFUSIÓ I COOPERACIÓ
Hem afermat i establert noves col·laboracions amb diferents plataformes de difusió i
venda de productes culturals: Teatre Barcelona, butlletí de Biblioteques de Barcelona, APdC
(Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya), Apropa Cultura, Tea-Tron, GRAF,
Escena familiar, El Culturista, Mamaproof i Time-Out Barcelona.
La contínua interacció i col·laboració amb aquestes entitats, ha promogut la difusió de les
activitats de La Caldera, recomanades freqüentment en butlletins d’informació i a les agendes
culturals de la ciutat. Especialment freqüent la presència als butlletins del Carnet de
Biblioteques i el del Districte de les Corts.

MITJANS DE COMUNICACIÓ
Per als cicles de programació com ara Corpografies #4, la programació dins del Festival Grec i
les formacions de l’Sporá Prógrama s’han dissenyat i gestionat campanyes de comunicació
específiques amb l’agència de premsa externa Cosmica amb l’objectiu d’aconseguir màxima
cobertura als mitjans (premsa, ràdio i TV), per tal de reforçar la visibilitat per apropar la creació
contemporània a un major nombre d’espectadors.
Per a la resta de la programació com ara els tallers puntuals, la programació familiar, etc. Hem
gestionat nosaltres mateixos accions concretes en vers la premsa externa, obtenint resultats
satisfactoris gràcies al treball constant i elaborat en el temps, d’una xarxa de contactes,
especialment amb els mitjans Time Out, El Culturista i Tea-tron.
Impactes a mitjans: 82

RECULL DE PREMSA

https://drive.google.com/open?id=1WOJVRTKu5gYT26Erl9zi1Zfj0JVZXh5Q

FIDELITZACIÓ
> Hem seguit ampliant la comunitat d’Amics de La Caldera, amb la intenció de fidelitzar el
públic i generar sinergies amb altres equipaments per afavorir la circulació d‘espectadors
entre els diferents centres d’exhibició de dansa i arts escèniques.
Nombre d’amics: 594
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.
> Tant els socis com els residents seleccionats per convocatòria disposen d’entrades gratuïtes
per a totes les activitats del centre incloent formacions i programació d’espectacles.
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> També oferim preus especials i descomptes als alumnes inscrits en alguna formació
vinculada a un espectacle. (Ex: l’Sporá programa presenta un programa formatiu en forma de
tallers intensius a càrrec d’un creador convidat que generalment presenta també un espectacle,
aprofitant la seva estada a La Caldera. Els alumnes d’aquests tallers tenen un descompte
especial en les entrades per l’espectacle en qüestió).
> Descomptes especials per a usuaris habituals del centre en la nostra programació i en les
activitats obertes al públic, amb la idea de conservar i potenciar les relacions amb la comunitat.

RELACIONS PÚBLIQUES I TREBALL EN XARXA
La direcció artística fomenta les relacions públiques amb col·laboracions amb diferents
centres i esdeveniments nacionals i internacionals, així com les institucions locals.
Dins del mateix sector, hem continuat impulsant col·laboracions que fomenten i enriqueixen
els vincles i el treball en xarxa. Per segon any consecutiu La Caldera forma part de la taula
de mediació del Festival Sâlmon, juntament amb el Graner, La Poderosa, l'Antic Teatre i el
Mercat de les Flors, amb reunions regulars per generar un context de diàleg especialitzat. Hem
estat en diàleg continuat amb La Poderosa al llarg de l'any per acompanyar i acollir part de les
seves activitats dins del cicle Hacer Historia(s). Pel Festival Grec vam acollir una jornada per a
professionals dins del Grec Pro. Gràcies a una col·laboració amb l'Animal a l'esquena vam
poder comptar amb la presència de Lisa Nelson que va realitzar un laboratori de creació. Com
altres anys, col·laborem amb el Premi de Dansa de l'Institut del Teatre amb un conveni de
cessió d'espai d'assaig.
En el context de la ciutat, hem col·laborat amb la llibreria Nollegiu, en diàleg amb Xavier Vidal,
per tal de fer possible la presentació per primera vegada a Barcelona de 'Matar a Platón en
concierto' de la poeta i filòsofa Chantal Maillard. Per segon any i en diàleg amb Sara Gómez,
del Doctorat en Filosofia a la Universitat Autònoma de Barcelona, La Caldera ha col·laborat i
coproduït les II Jornades de Coreografia Política. Van convidar a Oscar Dasí (director artístic de
La Caldera) a participar en una trobada organitzada per HANGAR amb motiu d’una publicació
pel seu 20è aniversari. Al barri, hem estat en diàleg amb els responsables de la Fundació
Sunyol que han traslladat la seu al barri de Les Corts, i ens van convidar a participar en la
inauguració del seu nou espai.
Al llarg de l’any hem acollit diverses visites d’espais i projectes que volen conèixer La
Caldera i establir sinergies amb el projecte. Del context local, ens van visitar Stefano Rosato
i Valentina Temussi del IAB - Institut of the Arts Barcelona situats a Sitges. Va venir Milena
Duch, de la Federació d'Ateneus de Catalunya, per exposar-nos el Projecte Mosaic Ciutadà. I
Elisabet Castells, per presentar-nos el Postgrau en 'Escenografia i tecnologia digital', organitzat
per l'Institut del Teatre. Vam trobar-nos també amb Rita Estivala del MITS, el festival de vídeo
dansa sobre drets humans, problemàtiques d'exclusió social i temes de crítica política. Tot
l’equip de La Caldera va estar al Mas NyamNyam a Mieres (Olot), i van establir converses amb
Iñaki Álvarez i Ariadna Rodríguez, responsables d'aquesta nova iniciativa de centre de creació i
residències en un entorn rural, per conèixer millor el projecte per establir i dissenyar estratègies
de col·laboració entre els dos centres.
En el context europeu, La Caldera va organitzar una trobada al febrer a Barcelona amb Vasco
Neves, responsables del Festival Citemor (Portugal), i Penelopi Iliaskou, directora artística del
Duncan Dance Research Center (Grècia), per seguir desenvolupant sinergies de col·laboració
per impulsar la circulació d'artistes i projectes entre els tres territoris, en el marc de Perifèric
Europa's. Ens va visitar Teresa Acevedo de HappyNest, una estructura de suport i
acompanyament a la creació escènica emergent generada pel col·lectiu d'artistes
SUPERAMAS de la regió de Hauts-de-France. Desde Itàlia, van venir Luisa Cuttini (directora
artística) i altres membres de CLAPS_Specttacolo dal vivo de Milà, un projecte per impulsar i
gestionar un circuit pluridisciplinari a la regió de Lombardia; i Raissa Brighi, professional de la
gestió cultural que treballa amb projectes d'internacionalització de creadors de la dansa italiana.
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A través de Jordi Cortés, artista associat a La Caldera, ens va visitar Gerda Konic (directora
artística) i dos membres de l'equip de la companyia de dansa integrada DIN_A13 de Colònia,
que vindran a fer una residència. També vam fer una trobada amb Verónica Velentini, curadora
i agitadora cultural, responsable de BarProject en relació al projecte Frikcions també relacionat
amb la diversitat dels cossos.
De l’àmbit internacional ens va visitar el col·lectiu Teatro Pueblos del nord de Xile, en mediació
amb la Nau Ivanov. També vam rebre la visita de Tere Badia, per informar-nos del projecte
ISEA Symposium, un esdeveniment internacional que vincula ciència, arts, tecnologia. Vam
assistir a una trobada amb Ezequiel Fanego de l'editorial argentina Caja Negra per presentar la
publicació del llibre 'El tiempo es lo único que tenemos', una recopilació de textos teòrics que
reflexionen al voltant de la relació entre els temps i la performance, i amb qui estem
col·laborant de cara al 2020.
Pel que fa a l’àmbit més educatiu i en relació amb el territori més proper del barri hem rebut les
visites de l’escola de teatre Shakespeare and Friends, del Centre de Recursos Pedagògics Les
Corts i responsable d’Infància del Districte Les Corts i de la directora del Centre Cívic Pere
Quart, Sheila Corchete.
Enguany hem assistit a les següents jornades: ‘Jornada Barcelona Ciutat Educadora. Vincles
que eduquen’ al CaixaFòrum el 27 de juny, a l’acte de presentació del ‘Pla d'Accions 20192026’ (mesura de govern “cap a una política pública de cultura i educació”), a la jornada del
‘Dia Internacional de la Ciutat Educadora: escoltar la ciutat per transformar-la, des de la cultura,
l’educació i la comunitat’ el 27 de novembre, al Parlament Ciutadà de la Cultura l’11 maig de
2019 i a la Jornada de Creació i Museus al Born el 16 de novembre.

COMUNICACIÓ INTERNA
La comunicació interna és una part essencial del treball que es fa a La Caldera. Seguim
millorant i incorporant nous mètodes d’intercanvi que permetin generar un bon clima i tenir una
clara, actualitzada i transparent circulació de la informació entre tots els membres de
l’equip i persones vinculades al projecte.
> Taulell informatiu setmanal amb les activitats que es desenvolupen en les diferents sales.
> Reunions mensuals de l’equip del centre per actualitzar i posar al dia la informació.
Reunions puntuals específiques entre els diferents membres segons les necessitats.
> Reunions trimestrals dels socis, en algunes de les quals l’equip directiu del centre assisteix
amb l’objectiu d’estar al dia de tota la informació i novetats, a més de mantenir les relacions
interpersonals.
> Info-socis, enviament d’un correu setmanal als socis de La Caldera amb totes les
informacions i activitats del centre actualitzades.
> Dinars amb els artistes residents de La Caldera per donar-los la benvinguda i explicar-los
totes aquelles informacions que els són pertinents, amb l’objectiu de crear un clima de
confiança entre l’equip i els residents.
> Enviament de correus electrònics a tots els membres socis, residents, antics residents,
equip amb la informació interna d’interès: disponibilitat d’espais d’última hora, descomptes
especials en la programació de La Caldera o entitats amigues, etc.
> Vermut trimestral amb les persones del coworking i sopar anual amb els socis de La
Caldera, amb l’objectiu de crear un bon ambient de feina i una interacció amical i cordial entre
totes les persones que treballen en aquest espai.

80

Amb el suport de:
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