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1/
Valoració projecte
2018 ha estat un any especialment intens a La Caldera. Per una banda hem aprofundit en les
bases i les línies d’acció prioritàries que es van establir amb l’arribada de la nova direcció
artística, donant continuïtat a les activitats que s’havien engegat al 2017. Per un altra, hem
iniciat nous programes que incideixen en altres aspectes que complementen i acaben de donar
coherència i cohesió al conjunt del projecte.
Podem dir que hem assolit els objectius que ens havíem marcat per aquest any, fins i tot s’han
pogut dotar de més recursos algunes de les activitats. En bona part gràcies a l’augment de
l’aportació per part de l’Institut de Cultura de Barcelona, resultat de la Mesura de Govern
vinculada al Programa de Fàbriques de Creació que es va estar preparant l’any anterior i que
s’ha implementat al 2018. Un suport amb el que l’Ajuntament ha volgut cobrir el màxim possible
les despeses estructurals dels equipaments i per tant ha permès alliberat recursos per a la
realització del programa d’activitats.
A més del recursos també ha estat important la bona dinàmica de treball que s’ha aconseguit
generar dintre de l’equip de La Caldera, amb un diàleg constant que porta a la comprensió
profunda de les implicacions del projecte, la construcció d’espais de confiança i
corresponsabilitat. Un delicat engranatge professional i humà que ens permet cuidar tan les
condicions com les relacions amb els diferents agents implicats en els processos de creació
que acompanyem i les activitats que s’organitzen al nostre centre.
Així, s’han millorat substancialment les condicions i els recursos que s’ofereixen als creadors
residents per desenvolupar el seu projecte. A més de cobrir les despeses de viatges dels
projectes provinents de fora de Barcelona (que ja es van començar a assumir d’any anterior),
aquest 2018 s’han ofert a tots els residents petites bosses per ajudar a cobrir, encara que sigui
parcialment, certes despeses de manutenció; ajuts que s’atorguen aplicant uns barems que
tenen en compte tant la durada de la residència com el nombre de persones implicades en
cada cas. També i per primera vegada es va reservar al pressupost una partida per poder oferir
puntualment mini ajuts a la producció a certs projectes que es considera necessiten aquest
petit impuls econòmic per poder desenvolupar-se de manera idònia; necessitat que es localitza
mitjançant el diàleg que s’estableix per acompanyar i fer el seguiment de cada procés de
creació.
Quant als contextos de visibilitat que es generen per obrir al públic la feina dels creadors i
creadores, les Càpsules de Creació en Cru s’han consolidat com dispositius efectius i
adequats per compartir els processos de creació que es desenvolupen al llarg de l’any a La
Caldera. Corpografies s’ha convertit en un cicle concentrat de programació que es nodreix
amb propostes connectades amb el conjunt de les activitats del centre de creació, el que li
dona molt més sentit i coherència. La segona edició de Brut Nature, encontre entre artistes per
compartir i posar en diàleg les seves pràctiques, ha desbordat totes les expectatives generant
un espai comú extremadament ric i estimulant per a totes.
Com a novetats destaca la posada en marxa d’Sporá Prógrama, dissenyat per intentar donar
resposta a una sèrie de preguntes que ens venien formulant internament des de principis de
2017; si la formació per professionals era una línia d’acció prioritària per La Caldera?, què
entenem avui per formació? i com articular un projecte que tingui sentit en el context local i
connecti amb el conjunt de les activitats com a centre de creació?. Sporá Prógrama planteja
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espais de transmissió horitzontals entre creador(e)s per potenciar la circulació d'eines,
metodologies i altres maneres d’abordar la creació en el context local.
Un altra novetat al 2018 ha estat el projecte Frikcions, generat des del col·lectiu dels socis de
La Caldera i liderada per Jordi Cortés. Una proposta que combina tallers, portes obertes i
programació d’espectacles amb l’objectiu de compartir experiències, pensament i pràctiques
diverses que ens ajudin a entendre el cos i la dansa en tota la seva diversitat.
En l’apartat de projectes educatius i de difusió de la dansa hem aprofundit en algunes de les
accions ja establertes, com el programa Dansa a les Escoles que aquest any s’ha ampliat i
dotat amb més recursos per tal d’intentar donar resposta a la demanda creixent. S’ha iniciat
una sèrie de tallers de dansa en col·laboració amb la Unitat Pedagògica d’Expressió Corporal
de l’Escola de les Corts, a petició de la pròpia escola i per interès del personal docent. També
per primera vegada La Caldera participa com equip de mediació en el programa ‘En
Residència’ (curs 2018/19) de l’Ajuntament de Barcelona, on s’ha proposat al col·lectiu de
creadors Misiondivina per desenvolupar un projecte artístic a l’Institut Joan Boscà. Tota una
experiència que està resultant tan estimulant com enriquidora.
Al 2018 hem seguit establint nombroses col·laboracions amb altres agents i entitats, generant
projectes de connexió amb el territori; tant a nivell de barri i de ciutat (Les Corts Escenari
Literari, Toc d’Inici de les Festes de Les Corts, Jornada contra la Violència de Gènere, La Nit
dels Museus...). Com novetats destaquem la participació en la primera edició de la Quinzena
Metropolitana de Dansa, amb una programació dissenyada especialment per aquets context, i
el diàleg continuat al llarg de l’any amb el festival Salmon que ens portarà a acollir
pròximament una part de la seva programació a La Caldera.
Però més enllà de les activitats individuals, estem aconseguint que les diferents línies d’acció i
els continguts estiguin cada vegada més interconnectats. A més de la coherència i cohesió que
això confereix al conjunt del projecte, aquesta transversalitat és fonamental per a nosaltres
perquè potencia l’habitabilitat del centre per part dels creadors i els seus projectes, facilita
que transitin de manera molt més orgànica i fluida entre les diferents activitats i contextos que
La Caldera ofereix, i permet establir continuïtats i acompanyar l’evolució dels treballs.
I tot això amb una aposta clara per dignificar la feina dels artistes, tant en els projectes que
s’organitzen des de La Caldera com a totes les col·laboracions amb les que ens involucrem.
Només una dada: en poc temps hem aconseguit equilibrar les despeses d’estructura i els
recursos dedicats a generar activitat, ara mateix properes al 50% del pressupost global de
La Caldera, amb una aportació directa a creador(e)s del 34% (honoraris, seguretat social,
suports a projectes i residents).
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2/
Objectius assolits
La Caldera Territori

Objectius: seguir donant a conèixer el projecte Caldera al barri de Les Corts i a 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
Programa Dansa a les escoles
Tallers dansa creativa i expressió corporal a l'Escola Les Corts
En Residència a l’Institut Joan Boscà
Programació de dansa
Programació familiar
Barris en Dansa i Complicitats
Frikcions
Tallers familiars i Dansalabo
Habitació 1418 en col·laboració amb el MACBA i CCCB
Dansa integrada amb Jordi Cortès
Taller +40 de la cia.Sebastián García Ferro
Activitats per a la Festa Major de Les Corts, Les Corts Escenari Literari, Inauguració Biblioteca
Montserrat Abelló i l'Ateneu de Fabricació 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
Residències per a creadors
Brut nature
Formació continuada per a professionals
Sporá Prógrama
Participació en projectes de ciutat com La nit dels museus, Festival Grec de Barcelona
Programació Corpografies
Càpsules de creació en cru
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La Caldera en xarxa

Objectius: Articular els projectes de La Caldera a través del treball en xarxa amb altres agents
locals, 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
Acollir reunions i trobades sectorials: APdC, roda de premsa del Festival És dansa.
Col•laboracions amb el Sismògraf, Mercat de les Flors, L’Animal a l’Esquena, La Poderosa,
CRA’P, el CIM (Cicle de Improvisació en Moviment), Certamen Coreográfico de Madrid,
Conservatori Superior de Dansa, BIDE, Institut Ramon Llull, Extemporaneous cities II
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
Classes tècniques de l’APdC
Sporà Prógrama
Frikcions
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
Estudi de nous indicadors d’avaluació per un millor seguiment del projecte
Segona fase de consultoria de base de dades i email màrqueting
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3/
Activitats 2018
SUPORT A LA CREACIÓ
3.1 > Línia de Recerca i Creació

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. Així, en 2017 per primera vegada vam aconseguir sufragar les
despeses de viatges dels artistes i col·laboradors provinents de fora de Barcelona. El 2018 hem
ofert a les residències artístiques una petita bossa de diners per cobrir, almenys en part, les
despeses de manutenció. La quantia de la borsa s'ha ajustat en cada cas, tenint en compte
l'extensió del període de residència i el nombre d'integrants de l'equip de treball.
Així mateix, i a partir del diàleg que s'estableixi entre els responsables dels projectes residents i
la direcció artística del centre, s'ha reservat una partida pressupostària per a dotar a 3 de les
residències d'una petita ajuda que permeti cobrir unes mínimes necessitats de producció.
Aquests tres artistes han estat: Amaranta Velarde, Las Detectives, Iniciativa Sexual Femenina.
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.
Aquest interès d'establir relacions de continuïtat és clarament un dels motors que ens va portar
a proposar a l'octubre 2017 la trobada Brut Nature, un projecte íntimament lligat al programa de
residències ja que d'alguna manera el completa, i del qual hem realitzat la segona edició al
2018.
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Total de residències realitzades a La Caldera al 2018
a) Residències de creació: 68
13 residències de creació per convocatòria pública
8 residències de creació d’artistes residents estables
8 residències de creació en xarxa, en col•laboració amb altres entitats / esdeveniments
2 residències de creació d’apadrinament / Altres residències
5 residències ampliació convocatòria 2017
12 residències de creació en lloguer
20 residències last minute
b) Residències tècniques: 6
3 residències tècniques per convocatòria pública
2 residències tècniques d’artistes residents estables
1 residències tècniques en xarxa, en col•laboració amb altres entitats / esdeveniments

> Projectes del propi centre: residències convocatòria pública de
residències

Enguany vam rebre 108 projectes, 93 sol·licituds per a creació i 15 per a residència tècnica.
La comissió de selecció, formada per Sebastián García Ferro, Carles Mallol, Sol Picó, Bea
Fernández, Clàudia Solwatt i Aimar Pérez Galí, va escollir entre els projectes presentats 13
projectes per a residència de creació i 3 residències tècniques, una més a cada modalitat
de les que estaven previstes inicialment.
a) Residències de creació: Destinades a acollir projectes en la seva totalitat o en una fase
concreta del procés de creació; ja sigui en el moment de conceptualització, documentació i
investigació, el període de concreció, posada en pràctica i elaboració de les matèries, o l'etapa
de construcció i assemblatge final dels components. L'objectiu és oferir temps i espai per
aprofundir en els processos i les matèries de treball, un context que permeti la maduració i
evolució de les propostes presentades.
Els artistes seleccionats compten amb:
Espai d'assaig gratuït. La temporalitat (intensitat, durada, calendari ...) s'estudien i pacten per
intentar ajustar-se a les necessitats i els ritmes de cada projecte, sempre tenint en compte i en
coordinació amb les altres activitats que es desenvolupen a La Caldera.
Possibilitat d'acompanyament artístic per part de la direcció artística, algun dels socis o
creadors vinculats puntualment amb La Caldera.
Possibilitat de generar, amb la col·laboració de l'equip del centre i quan es consideri oportú,
contextos adequats per compartir els processos de creació i obrir-los a mirades externes
amb diferents nivells d'exposició; des de grups reduïts de professionals a públic general.
Ajut de dietes al projecte, tots els projectes en residència comptem amb un ajut de dietes que
es calcula depenent del nombre de participants en el projecte.
A banda d’aquestes dietes es donen uns petits ajuts a la producció a alguns dels projectes
seleccionats a través de la convocatòria.
b) Residències tècniques:
La Caldera disposa d'una sala idònia per acollir residències tècniques de propostes de petit i
mitjà format en la seva última fase d'elaboració: càmera negra, equipament tècnic d'il·luminació
i so per poder treballar la posada en escena, i grades amb capacitat màxima per a 100 que
permeten fer mostres obertes al públic.
Els artistes seleccionats compten amb:
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 concreta amb els creadors
segons les necessitats de cada projecte i en relació a la disponibilitat del centre.
Equipament tècnic: il·luminació, so, projector vídeo.
Serveis i assistència tècnica gratuïts per al muntatge i desmuntatge.
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En cas 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.
Projectes seleccionats:
a) Residències de creació
> Amaranta Velarde 'Apariciones sonoras'
Treballa en diversos períodes repartits durant l’any: al juliol, al setembre, a l’octubre i al
desembre.
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 va explorar els diferents materials sonors i els seus
processos de manipulació, així com va pensar el dispositiu escènic més apropiat per compartir
la sessió amb el públic.
El projecte de l’Amaranta Velarde ha estat un dels projectes que ha rebut una petita ajuda a la
producció per part de La Caldera.
> Carlota Mantecón 'Entre Nadia y yo'
Treballa en dos períodes repartits durant l’any: al gener i a l’abril.
Aquest projecte va sorgir el 2016 d'un desig i d'una reflexió. Del desig espontani que neix al
veure a un altre cos moure’s, en aquest cas va ser el cos la gimnasta Nadia Comaneci; i de la
reflexió que aquest mateix desig va portar: Quins cossos volem ser? Quins cossos volem
moure? ¿Quines icones ens obsessionen? ¿Quins cossos consumim? ¿Som conscients dels
cossos que triem? ¿Quins cossos ens són imposats?
Aquest procés d'investigació és un solo. Tota sola, vaig realitzar una primera partitura de
moviment a partir de l'exercici de sòl de Nadia en 1976. Ella va començar, provisionalment,
com a subjecte i ara s'ha anat desplaçant cap objecte. Això va portar una nova pregunta: com
seguir movent un cos sense impostures?
En aquesta investigació es parteix del cos en moviment, i de la recerca de cossos extrets
d'altres cossos. Hi ha la possibilitat d'obrir-lo a la veu i a la paraula però sense la recerca d'una
narració o d'un personatge concret. Durant el període de residències a La Caldera, va convidar
a Carmelo Salazar perquè l'acompanyés com a assistent. Aquest treball es va presentar,
després d'un altre període de residència, en el Leal Lav al setembre del 2018.

> Elisa Keisanen, Cristina García Morales i Elise Moreau, col·lectiu Iniciativa sexual
femenina, ‘Catalina’
Treballen en diversos dos períodes repartit durant l’any: gener, febrer, març i al desembre
A ‘Catalina’, les artistes Elise Moreau, Cristina Morales i Elisa Keisanen problematitzen les
maneres en què donen i reben plaer en tant que dones sistemàticament assetjades pel civisme
heterosexual i monògam. Valent-se de les eines pròpies de la dansa contemporània i de
l'escriptura fanzinera, així com de la novel·la de Morales Lectura fàcil, la consigna de la peça és
la recerca del plaer i el aclariment de les repercussions que comporta.
A La Caldera han realitzat bona part del procés de creació i han fet descobriments intensius:
buscant maneres de donar-se plaer entre elles i individualment a través de la dansa,
preguntant-se l'impacte que aquestes sensacions poden tenir en elles i en els espectadors.
El projecte de la Iniciativa Sexual Femenina ha estat un dels projectes que ha rebut una petita
ajuda a la producció per part de La Caldera.
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> Esther Rodríguez-Barbero 'We can dance'
Treballa al setembre
'We can dance' és un acte de celebració, és un solo o un solo acompanyat o més aviat una
invitació al ball o potser, només, potser, segons com, també una discoteca.
'We can dance' parteix d'aquest primer pas que es dóna abans de veure'ns ballant, en una
discoteca, el temple del ball. Una vegada que comença és difícil aturar-lo, et fiques al ‘meneo’,
en aquest vaivé, en aquest tic discotequer. S'articula sobre aquest moment, en quin moment un
moviment es converteix en ball? ¿Quan pots dir que estàs ballant? Què passa quan es dóna en
llocs on està prohibit? Quines relacions té amb les normatives i convencions d'ús de l'espai?
Aquest 'solo' parla de lleis que regulen l'acte de ballar en diferents llocs.
Durant el període de residència a La Caldera ha treballat en el solo’, aprofundint en la
seqüència de ritme, experimentant amb els sensors de moviment, les llums i la sessió de dj,
com fer de dj de la peça. D'altra banda també va treballar el text afegint la informació que va
anar esbrinant aquests mesos. I finalment va fer alguna pràctica espacial a l'edifici per al
recorregut previ que es pregunta què poden fer els nostres cossos aquí?
> Estitxu Arroyo 'Cuerpo-Documento'
Treballa en diversos períodes repartits durant l’any: gener, febrer, març, abril, juny, setembre i
desembre.
‘Cuerpo-Documento’, és un projecte d'investigació escènica que comença el 2012, en què el
cos és territori i eix fonamental de la pràctica. Està concebut a manera d'arxiu performatiu
multidisciplinar. Aquest treball experimenta entre els límits de la instal·lació, la coreografia i la
performance. Explorant a través de llenguatges diferents com el vídeo, la fotografia i la
iconografia. Se centra al voltant del cos femení com a document, com a lloc de trobada i debat.
Com a espai potencialment poètic i polític. Compta amb la col·laboració en la creació i en la
direcció artística d'Esther Freixa i Ràfols.
Aquest projecte ha gaudit de residències a: CRA'P; C.A.C.H. Centre d'art contemporani
d'Huarte, Navarra; Azala; Festival de Dansa de Navarra D.N.A 2016; Departament de cultura
de Tudela, teatre Gaztambide i Dansa espai Navarra / NafarroakoDantzagunea. Actualment
compta amb el suport i la coproducció del Festival de Dansa de Navarra D.N.A 2018, on serà
presentat al maig 2018.
L'arxiu ‘Cuerpo-Documento’ conté diferents carpetes independents, a manera de peces curtes,
que dialoguen entre elles en funció de com són presentades. En aquesta residència a La
Caldera l'objectiu ha estat aprofundir en els materials de les primeres quatre carpetes creant
una primera sèrie: Cuerpo-Documento / Serie 1, que serà estrenada els dies 10 i 11 de maig
dins del DNA, festival de dansa de Navarra 2018. Alhora, li ha permès seguir aprofundint en la
investigació i construcció de tot el projecte.
>Humanhood 'Torus'
Treballen a l’octubre
‘Torus’ és la primera peça de la companyia on invitem nous/noves ballarins/es a compartir
l'escenari amb nosaltres i formar part d'Humanhood. Torus viatja a través de la implosió
energètica i l'explosió física, explorant els processos dels sistemes dinàmics des del ritme i la
interconnexió dels cossos. Treballarem en el procés físic, mental i espiritual a través del temps i
l'espai generant composicions i sincronies tenint en compte la totalitat, un organisme complex
en moviment. Prenent el moviment, la llum i el so com a elements d'aquest procés dinàmic i
investigant els seus cicles rítmics: buscarem la connexió intrínseca entre aquests tres elements,
el ritme passarà a ser visual, sonor i cinestèsic. Amb aquesta intenció, jugarem amb la noció
del temps, canviant la percepció d'aquest tant en l'espai, com en la música, el moviment i la
composició generant un món on les constants físiques en les quals vivim, canvien.
Durant la seva residència a La Caldera han donat un èmfasis específic a la qualitat de
moviment, desenvolupant el tret distintiu de la companyia i establint-lo com a llenguatge comú
entre els ballarins/es de ‘Torus’.
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> Julián Pacomio i Ángela Millán 'Asleep Images'
Treballen al juny
La pregunta que impulsa aquest projecte és: ¿Pot una persona en si
emmagatzemar/ser/representar/reproduir continguts cinematogràfics? L'aprenentatge de llibres,
per exemple, amb totes les dificultats que això comporta, deriva en una forma de reescriptura.
En aprendre textos senzills i curts, les alteracions vénen donades en la seva representació, les
maneres d'interpretació, locució o entonació cada vegada que són reproduïts. Però què hi ha
sobre memoritzar coses que no siguin només textos? ¿Com es pot narrar i mostrar una
seqüència d'imatges en la seva complexitat?
‘Asleep Images’ és un projecte l'interès del qual resideix en la memòria dels individus com a
dispositius per emmagatzemar i reproduir imatges. Ens preguntem com podem memoritzar i
narrar diversos continguts (fotogràfics, audiovisuals, cinematogràfics...), així com explorar els
diferents camins que aquest enunciat ens possibilita.
En el període de residència a La Caldera han abordat el projecte des del seu grau més
experimental, és a dir, volien permetre'ns trencar, jugar i qüestionar les seves possibilitats des
de diversos angles. ‘Asleep Images’ es troba en una etapa intermèdia, amb les preguntes
formulades i conceptualment madures, però que necessiten, precisament, del seu
qüestionament. Un altre dels motius de la residència era compartir algunes sessions de treball
amb un grup de persones (estudiants, artistes o interessades), i testejar amb un nombre major
de participants.
> Los Detectives 'Las cosas se rompen, la gente se muere'
Treballen a l’octubre, novembre i desembre.
‘Las cosas se rompen, la gente se muere’ és la continuació del nostre últim treball ‘Kopfkino’,
una peça escènica coreogràfica que tracta el poder de les ficcions en els nostres cossos
quotidians i que treballa des de la corporalitat en un estat cru, des del discurs del gènere en el
cinema i l'anàlisi diacrònic dels cossos cinematogràfics femenins dels últims cinquanta anys.
Mentre que a ‘Kopfkino’ ens encarnàvem en cossos ficcionals que ens servien com a motor
d'acció de la peça, a Las cosas se rompen, la gente se muere subvertirem l'ordre i partirem dels
nostres propis cossos i biografies per a desplaçar-nos a l'edat mitjana precapitalista i establir
des de la mirada diacrònica, una revisió del present. Partim d'aquest interès pel període
medieval, de les místiques i precapitalistes societats per a generar els materials escènics. En la
recerca i creació d'aquests tindrem molt en compte els nostres backgrounds personals que
abasteixen diversos àmbits d'estudi com són l'antropologia, les belles arts, el cinema i
naturalment, l'escena.
El projecte de Los Detectives ha estat un dels projectes que ha rebut una petita ajuda a la
producció per part de La Caldera.
> Álvaro Frutos Los Negros. 'Merienda de negros'
Treballen al maig i al setembre
Aquest projecte portava en l'aire diversos anys. Estava en estat gasós com una intuïció
capritxosa que anava i venia deixant rere seu retalls d'informació, rastres d'alguna cosa que
només es podia sospitar. Ara després de tot aquest temps ha arribat per fi el moment de posars'hi.
Un cos sol. Un cos sol, abstret en un detall. Un cos sol abstret en un detall de les coses petites
del món. Un cos sol, abstret, que es llança a ballar. Ballar cançons d'amor.
Aquesta és la imatge que ha servit de punt d'arrencada per a aquest projecte d'investigació que
es va a desplegar en tres camps. D'una banda, ens acostem al moviment com so: 1 ballar que
es transforma en cantar, en un fenomen físic que produeix melodies encarregades. D'altra
banda, la veu capaç d'esdevenir un dir, en un pronunciar els detalls d’allò amorós. I finalment la
paraula, una paraula que interromp i crea presències, que invoca als que habiten en llocs no
sempre visibles.
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Jaime Conde-Salazar, Pablo Herranz i Álvaro Frutos porten cavalcant aquest projecte des de
2016. Ara ens descobrim entestats a la feina. Al maig de 2018 ens retrobem per continuar amb
el nostre procés a La Caldera (Barcelona).
L'expressió ‘merienda de negros’ fa referència, d'una manera descaradament incorrecta, a un
estat d'intens desordre i profunda confusió. No és el caos. Més aviat es tracta d'una celebració
que es deslliga emportant-se per davant tot el conegut i deixant-nos abocats a la vora de
l'abisme. El llenguatge legitimat no serveix. Però la veu és necessària per a un dir que és més
un cantar; el cos cal per a un ballar que és més un follar; i el verb apareix per a un escriure que
és més un caure.
Tres homes, 3 criatures lliurades a una tasca paradoxal: acompanyar un sol. Les tres estan al
mateix encara que cadascuna s'ocupi de la seva tasca. No hi ha personatges com tampoc hi ha
narració. Només hi ha un ocupar-se de proveir a l'escena l'acció amorosa perquè succeeixi el
miracle. Una més una més una de no dóna com a resultat tres sinó un u compost de diversos
cossos. Un únic cos múltiple lliurat a l'escolta del que ve, d'un provenir lluminós que està
apuntant el musell.
> Ona Bros 'Cum shot'
Treballa al juliol
‘Cum Shot’ mira el camp de la producció visual del sexe explícit com un conjunt de
pràctiques i objectes tecnològics òptim per a preguntar-nos sobre les polítiques de la
corporeïtat i la producció d'imaginaris en la contemporaneïtat.
‘Cum Shot’ és un procés d'investigació que parteix de la meva experiència, del meu
present...real: treballo com a fotògrafa i videògrafa de porno lèsbic. Per poder pensar
aquesta experiència, per poder pensar aquestes imatges, es fan necessàries
metodologies híbrides d'investigació. El meu camp d'expertesa és la producció visual,
sóc fotògrafa i artista visual però aquest projecte necessita les arts en viu. Es requereix un
desplaçament de mitjà, de tècniques i llenguatges perquè el cos no sigui sols allò sobre el que
es pensa (o representa) sinó eina de pensament i pensament en si mateix.
‘Cum Shot’ es situa en un espai liminial entre pràctiques, disciplines i sabers. Utilitzo
l'autoetnografia, la teoria crítica, els feminismes, els estudis de cultura visual, els estudis de la
performance i les arts en viu. Aplico una sensibilitat pròxima als nous materialismes i ho faig
des d'un coneixement situat.
> Paloma Muñoz/ Sibèria 'La jamalara de la tratano'
Treballa a diversos períodes repartits durant tot l’any: a l’abril, al maig, al juny i al setembre.
El meu interès central és el llenguatge coreogràfic en si mateix i el gaudi i la precisió a l'hora de
dissenyar-lo, nomenar-lo i assaborir-lo.
Una persona, un cos que pensa, que balla, que diu
Per què faig el que faig? Per què m'obsessiona fixar moviments i repetir-los?
Per què trio aquests moviments i no aquells? Què faig exactament?
Trobar principis, disparadors i motors
Esmicolar el llenguatge coreogràfic, analitzar-lo, nomenar-lo, documentar-lo.
Durant el període de residència a La Caldera ha començat el projecte de zero, de moment és
un solo, amb la qual cosa primer va haver de lluitar amb la idea d'estar sola en una sala
d'assaig i posar-se d'acord amb si mateixa. Ha establert una metodologia de treball que li ha
permès documentar, verbalitzar i transmetre el que ha fet al llarg dels dies per poder compartirlo.
> Cia. Pol Jiménez 'Agenero'
Treballa a diversos períodes repartits durant tot l’any: a l’abril, al juny i a l’octubre.
Si anomenéssim com a 'cos agènere' aquell que no representa un sexe definit des de
perspectives binàries, com podria ser aquest ‘cos agènere’ a partir del llenguatge de la dansa
espanyola?
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A la residència a La Caldera ha treballat en la deconstrucció del cos de dansa espanyola
qüestionant el binari del seu lèxic corpori. El de l'home i el de la dona. Els passos i les poses.
Barrejar fins que es difuminin o evidenciïn les diferències.
> Txalo Toloza i Laida Azkona 'Terres del sud S.A.'
Treballa a diversos períodes repartits durant tot l’any: a l’abril, al juny i al juliol.
Que uneix a l'industrial tèxtil italià Luciano Benetton amb l'actual president d'Argentina Mauricio
Macri, i aquest últim amb els fabulosos cowboys estatunidencs Sundance Kid i Butch Cassidy?
I en Ted Turner, propietari de CNN, amb el petit clan mapuche dels Curiñanco?
I la corona anglesa amb Sylvester Stallone?
La resposta a totes les preguntes anteriors, poc evident i molt poques vegades explicada, es
troba aquí. A milers de Kilòmetres dels Estats Units, Itàlia, Anglaterra o Espanya. Aquí, al sud
del sud, als límits australs d'Amèrica, a la regió de Chubut, el centre del territori coneguts com
la Patagònia Argentina.
Aquí, entre erms, pampes i estepes, entre grans llacs d'aigua cristal·lina i grandiosos pics
nevats, entre els Andes i l'Atlàntic, en la regió més despoblada d'Argentina.
Aquí, en un territori reclamat com ancestral pels clans maputxes, als quals va ser arrencat a
punta de foc i sang.
Tierras del Sud SA és la segona part de la trilogia escènica documental PACÍFICO. Trilogia
centrada en l'estreta relació que es dóna entre la barbàrie sobre els pobles originaris de
llatinoamericà, el seu territori i gent, el desenvolupament del neocolonialisme i les diverses
formes d'expressió contemporània. És una investigació històrica que busca desenvolupar un
relat biogràfic sobre una de les principals empreses multinacionals presents a La Patagònia.
Tierras del Sud SA es planteja com una peça de caràcter documental, emmarcada dins de les
arts en viu i reminiscències. La nostra idea és recuperar la dansa i el moviment com eines
vàlides per a l'entrega d'informació documental, aportant al relat històric tota la força i càrrega
política dels cossos en escena i, servint-nos de la coreografia i la seva forma de fer com una
manera potencia d'ordenar les diferents arestes d'una investigació tan complexa com aquesta.

b) Residències tècniques:
> Folin | Skrycky | Chieregati 'Projecte TÀCTIL '
Treballen del 28 de maig al 3 de juny.
Aquestes són algunes qüestions en què estem ficades en col·lectiu:
És possible performear la tactilitat? Què camps de desig permet, el fet de portar a la superfície
afectes tàctils? Llavors, com tornar compartible aquesta experiència individual i construir una
intimitat en comú? I quines són les dimensions possibles que s'obren en els materials i des dels
materials, en comunicació amb l'observador?
A través d'una metodologia que s'enfoca en el fer / conèixer generem materials amb els quals
activem aquest procés de creació d'una peça escènica coreogràfica. Mobilitzem inquietuds a
"materialitzacions" i co-habitem allà dialogant amb les "coses" que cada materialització
proposa. Aquestes relacions ens informen, ens interpel·len en nous possibles i ens demanen la
tasca de re-formular mecanismes en direcció a aquests afectes.
Projecte TÀCTIL és un projecte en desenvolupament d'investigació i creació en arts vives, que
es manifesta en diferents formats. Sorgeix a partir de la trobada entre les dues creadores Alina
Ruiz Folini i Leticia Skrycky, i de la invitació que fan a Luciana Chieregati, formant així un equip
de tres dones que comparteixen qüestions en relació a maneres d'operar en el món des d'una
perspectiva feminista. El projecte es desenvolupa en residència durant 2018 a Leal Lav / Teatre
Leal (Tenerife), La Caldera (Barcelona), NAU (Santiago de Xile), Centro de Danza Canal /
Residencia Intermitentes (Madrid) i Azala (País Basc).
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A la seva residència a La Caldera, van posar el focus en la residència tècnica, la qual cosa
significa posar en relació materials de moviment, mecanismes i imatges, amb la construcció
d'un espai concret on treballar a partir dels recursos de llum i so que proveeix La Caldera.
> Andrés Waksman 'Umbrales'
Treballen del 24 al 28 de setembre.
‘Umbrales’ és una trobada d'artistes veterans, els cossos dels quals porten anys d'escenaris, i
sobretot porten anys de vida. Umbrales fa servir la dansa i l'escena per indagar a les fronteres
de cos, art i ànima, què hi ha de l'altre costat de les fronteres, o més enllà de la dansa, o
simplement d'aquest costat d'aquí, ja que en definitiva ni tan sols sabem en quin costat estem.
Hi participen: Enric Ases, Monica Extremiana, Neus Ferrer, Pedro Gutierrez, Montse G Romeu,
Glòria Jose, Samuel Letellier, Jordi Puigdefàbregas, Álvaro Prats, Veronique Ros de la Grange,
Sandra Sales, Andrés Waksman.
En aquesta residència tècnica han abordat un primer esborrany d'una eventual peça, albirar
una primera estructura. Tot i que Umbrales sembla travessar-se i des-estructurar-se a si
mateixa constantment.
> Marina Colomina 'Camping glow'
Treballa del 25 al 29 de juny
‘Camping Glow’ és una investigació en la qual allò visual impregna la deriva performativa i obre
espais de significació que es desborden. Gira al voltant de com el cos es converteix en cosa i
com les coses es converteixen en cossos. De les agències que es possibiliten des d’aquest
posicionament i de la transgressió de la materialitat, la mirada i el context.
‘Camping Glow’ és una instal·lació de proposicions que volen obrir un camp de sensibilitat que
defuig la categorització. Observar què emergeix des de la superfície, posant la mirada en el
límit del discurs.
> 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.
a) Residències de creació:
> Claudia Moreso, assajos del nou espectacle de Mons Dansa ‘Aigua’
> Raül Perales, assajos de ‘Othello’ i ‘Escenes de un matrimoni’ de Les Antonietes i assajos de
‘Fuck-in-Progress’
> Alexis Eupierre, treball de un solo amb Álvaro Frutos
> Roser López Espinosa, assajos de ‘Novembre’, assajos de ‘Hand to hand’ i assajos de la
nova creació ’A few simple rules’
> Sebastián García Ferro, ‘Upper’
> Jordi Cortés, assajos de ‘Fuck-in-Progress’
> Guy Nader, assajos de ‘Set of sets’ i ‘Time Takes The Time Time Takes’
> Toni Mira, gravació d’imatges per a l’espectacle per a tots públics “Blowing" de la companyía
Mucab Dansa, gravació d’imatges pel Mapping “200 aniversari de les Festes de Gràcia”, sobre
la façana de la Casa de la Vila de Gràcia, gravació d’imatges pel Mapping de l’espectacle “Fent
Via” sobre la façana de l’Estació de Sant Cugat per la celebració dels 100 anys de l’arribada
dels FFCC, amb l’Esbart Dansaire de Sant Cugat i el grup musical Companyía Imaginaria
d’Arrel i gravació d’imatges Mapping “Loop” presentat a l’Edifici de La Bourse de Strasbourg,
dins el Festival de Teatre de Carrer FARSE 18.
b) Residències tècniques:
> Raül Perales, ‘Othello’ de Les Antonietes
> Claudia Moreso, ‘Aigua’
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> 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 oferir continuïtat a la feina dels creadors i al seu circulació entre
diferents territoris.
> Sismògraf: La Caldera va acollir assajos del treball d’Eulàlia Bergadà, que va presentar al
Sismògraf 2018.
16 i 17 d’abril.
> Mercat de les Flors: Col·laboració per a la producció de ’Jungla’, el nou espectacle infantil
de Big Bouncers.
Del 25 al 29 de juny i del 2 al 6 de juliol.
> Residència PostBIDE, un any més La Caldera ha acollit 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.
Del 29 de juny al 6 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 s’han acollit els assajos de
‘Get no’ d’Irene García i de ‘Lord M-27’ de Javier Guerrero.
Durant el mes d’octubre.
> En relació a la col·laboració entre L'Animal a l'esquena, La Poderosa i La Caldera enguany
hem acollit la una setmana a Bea Fernàndez i Marina Colomina per a que treballessin en la
transmissió del solo ‘Escorzo’ donant pas a la peça ‘Ante desde entre hacia sobre durante
versus ESCORZO [una transmisión]’ que es va poder veure dins de la programació de
Corpografies #3.
Durant el mes de juliol.
> Amb l'ajuda de l'Institut Ramon Llull el 2017 vam realitzar dues visites a Portugal i Grècia
per contactar amb estructures i creadors d'aquests dos països del sud d'Europa. Com a
conseqüència d'aquestes trobades, vam rebre a la creadora grega Vitòria Kotsalou, qui va
realitzar una residència d'escriptura, que va ser en col·laboració amb el projecte R.I.C.E. de l'illa
d'Hydra. També al març vam acollir al creador portuguès Rafael Álvarez, vinculat a l'estructura
EIRA de Francisco Camacho a Lisboa.
Vitòria Kotsalou del 4 al 9 de març
Rafael Álvarez del 23 al 28
> Residència de Claudia Gómez, guanyadora del premi Delfí Colomer. Claudia va treballar la
peça 'Pilar de dos' que posteriorment presentaria a la Fira de la Mediterrània.
Del 19 al 23 de març
> Certamen Coreogràfic de Madrid: enguany aquesta residència atorgada a Inés Narváez
com a premi, no s’ha portat a terme per motius de calendari de la pròpia artista.
> 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. L’APdC ha postposat aquest projecte pel 2019.
> Altres residències
Hi ha altres motius que poden donar lloc a cessions d'espai i residències artístiques, en la
majoria dels casos sorgeixen del diàleg i la proximitat i solen establir condicions específiques
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
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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.
Continuïtat artistes residents anys anteriors:
• Laura Alcalà, 19 de gener
• Georgia Vardarou, del 22 al 26 d’octubre/ del 12 al 23 de novembre/ del 3 al 14 de desembre
• Vértebro, del 8 a l’11 de febrer
• Señorita Blanco, 10 i 11 de març
• Magí Serra, del 9 al 13 de juliol
Altres casos de col·laboració:
Martí Sales, assajos de ‘La cremallera’, del 30 de març al 2 d’abril
La Bolsa, assajos de ‘La mesura del desordre’, del 14 al 18 de maig
Eduard Escoffet, residència tècnica de ‘Non muttum’, del 3 al 6 de desembre
> Residències de lloguer i Last Minute *
• La Intrusa, 18 de gener, 21-22 de febrer, 12, 13, 14 i 16 de febrer, 4, 21, 23 i 31 de maig, 5 i 8
de juny, 1, 11 i 14 de juny, 24 i 25 de setembre, 18 i 19 d’octubre, 17, 18 i 19 de desembre
• Lali Ayguadé, del 21 al 28 de gener, 2, 3 i 5 de juliol, del 10 al 17 d’agost
• Aimar Pérez Galí, 12 i 13 de febrer
• Roseland, 15, 16, 19 i 20 de febrer, del 13 al 16 de març, del 24 al 27 d’abril, 24 de maig, 2
d’octubre, 27 de novembre, 11 de desembre
• Lipi Hernández, 20 i 22 de febrer
• Irene García, 8 d’abril i 14 de juny
• Ángel Duran, 13 de juny
• Thomas Noone, 19 i 20 d’abril
• Paloma Muñoz, de l’1 al 6 d’agost
• Elías Aguirre, 8 d’agost
• Foradelugar, del 14 al 31 d’agost
• Farrers Brothers, del 19 al 21 de setembre

* 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 aproximadament 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 més de 20 artistes han pogut aprofitar el last minute ocupant 386 hores del calendari.

>Activitats de foment
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
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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.
Enguany hem realitzat 10 càpsules:
CCC#10_Iniciativa sexual femenina, dijous 5 d'abril a les 20h
CCC#11_Pol Jiménez, dimarts 17 d'abril a les 20h
CCC#12_Alina Ruiz Folini, Letícia Skrycky, Luciana Chieregati, dissabte 2 de juny, 20h
CCC#13_Estitxu Arroyo, divendres 8 de juny a les 20h
CCC#14_Marina Colomina, divendres 29 de juny a les 20h
CCC#15_Esther Rodríguez-Barbero, dijous 13 de setembre a les 20h
CCC#16_Andrés Waksman, dijous 27 i divendres 28 de setembre a les 20.30h
CCC#17_Humanhood, dijous 18 d'octubre a les 20h
CCC#18_Paloma Muñoz, divendres 14 de desembre, a les 20h
CCC#19_Amaranta Velarde, dimecres 19 de desembre, a les 20h

> Laboratoris d'investigació / espais d'intercanvi d'experiències
i pensament entre creadors
> 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.
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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.
Aquesta segona edició de Brut Nature ha estat del 29 d'octubre a l’11 de novembre i ha
comptat amb els següents participants:
Estitxu Arroyo
Ona Bros
Oscar Bueno
Iniciativa Sexual Femenina (Elisa Keisanen, Cristina Morales i Elise Moreau)
Xavi Manubens
Lautaro Reyes
Esther Rodríguez-Barbero
Amb acompanyament d'Ana Buitrago i l'equip de La Caldera.
Col·laboració d'Itxaso Corral, Fernando Gandasegui i Tristán Pérez-Martín.
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, per 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.
Amb l'ajuda inestimable de Tristán Pérez-Martín, Vero Navas i Roger Adam hem recopilat i
revisat tot el material recollit en la primera edició de Brut Nature (octubre de 2017) i s’ha
realitzat una publicació en paper. Un projecte paral·lel que va veure la llum coincidint amb la
presentació de la segona edició de Brut Nature.
Finalment es va decidir fer un únic moment d’apertura, dissabte 10 de novembre de 10 a 15h,
convidant la públic a aquesta experiència d'intoxicació i contaminació. Els convidàvem a
endinsar-se en aquest cos col·lectiu des de la pràctica, per això els avisàvem de que portessin
roba còmode i que acabaríem amb un vermut i pica-pica.

> Misiondivina_célula Barcelona: La Caldera ha seguit acollint de manera regular el
laboratori d'estudi i d'experimentació misiondivina, un grup de treball que va sorgir el 2015 per
impulsar un marc d'investigació continuat al voltant de les pràctiques artístiques al voltant del
cos.
Des 2016 organitza sessions setmanals a La Caldera oferint als creadors residents que passen
pel nostre centre un espai de trobada i diàleg que els permeti confrontar i nodrir la seva pròpia
investigació a través de l'intercanvi i la posada en comú de materials, interessos i preguntes
centrals en seus processos de creació.
Un laboratori eminentment pràctic i permeable a altres creadors i propostes de la ciutat,
ampliant el cercle de vincles i afectes més enllà dels projectes que puguin accedir per
convocatòria pública al programa de residències.
També ens permet establir una certa continuïtat creadors que ja han passat per La Caldera
anteriorment implementant sinergies col·laboratives, d'acompanyament artístic grupal més enllà
dels límits de l'equip responsable de la gestió del centre. Un acompanyament especialitzat i de
proximitat que segueix les presentacions dels treballs en procés, en el marc de les càpsules de
creació en cru, i propicia accions paral·leles vinculades a les pràctiques compartides que poden
arribar a obrir-se tant en l'entorn professional com al públic en general.
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Misiondivina va rebre la invitació del Teatre Pradillo de Madrid per presentar les seves
pràctiques al públic els dies 16 i 17 de març de 2018. El que els ha portat a llançar la proposta
'Anem a aprendre juntes a fer coses que no sabem i que tenim moltes ganes d'aprendre '.
Parteixen de la idea de sumar l'aprenentatge i el desig per obrir un nou espai de possibilitat i
plantejar certes qüestions: Quan consideres que has après alguna cosa? Com i fins on es
delimita l'objecte d'aprenentatge? Com aprèn cadascun una mateixa cosa? És el mateix el que
aprenem? Quan puc dir que ja ho he après? ¿I el cíclic? Què hi ha de inamovible? Què es
queda? Què es va? Què és aprendre? Què és ensenyar? ¿Ensenyar què ?. La possibilitat del
part, de descobrir alguna cosa nova, de calar-com el foc.
Misiondivina ha rebut la invitació de La Caldera per participar en el programa educatiu En
Residència organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona i el Consorci d'Educació de
Barcelona durant el curs 2018-2019.
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.
Actualment a misiondivina_célula Barcelona estan implicades: Verónica Navas, Itxaso Corral,
Xavier Manubens, Maria Vera, Diana Gadish i Oscar Dasí.
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3.2 > Línia de Producció
> Detall del serveis a la producció: 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.
Assessorament de gestió i / o producció: els creadors en residència 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 assessorament aquest 2018 han estat:
Pol Jiménez, Carlota Mantecón, Iniciativa Sexual Femenina, Julián Pacomio i Ángela Millano,
Paloma Muñoz.

> Col·laboracions en coproducció: programació pròpia 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, i acull i
col·labora en propostes de programació que sorgeixen de col·lectius del sector de la dansa i
que necessiten un espai de presentació.

• Dansa. Quinzena metropolitana.

La Caldera va participar en la Quinzena de Dansa Metropolitana, un nou esdeveniment
promogut per l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments d'altres 6 ciutats
de l'àrea metropolitana.
Per a aquesta ocasió es va decidir organitzar una programació especial; un únic programa,
integrat per dues propostes de creadors 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 preteníem
incidir en els següents objectius:
- Donar suport a la creació local oferint unes condicions dignes de treball; un elevat percentatge
del pressupost de l'activitat s’ha destinat als honoraris dels artistes i els seus equips.
- Donar l'oportunitat al fet que els treballs evolucions i madurin gràcies a la trobada continuada
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 orella 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 64 propostes i es va constituir una comissió de selecció externa formada per Arantza
López Medina, Jordi Cardoner, Mireia de Querol, Pere Faura, Ramon Oriola i Vero Cendoya.
Finalment es van seleccionar les peces 'Kopfkino' de Los Detectives (María García, Marina
Colomina, Laia Cabrera i Mariona Naudin) i 'Wu Wei' de Raquel Klein, que es van presentar
en un programa doble els dies 2, 3, 9, 15 i 16 de març.
Los Detectives/ 'Kopfkino'. El nostre cervell emmagatzema imatges i funciona com un motor
de cerca, busca enllaços per entendre què passa, vincles que desencadenen una mena de
youtube mental. A aquesta capacitat d'enllaçar imatges i construir pel·lícules mentals en diem
kopfkino. A partir d'aquest concepte, les integrants dels Detectius es formulen una pregunta:
¿fins a quin punt les ficcions que consumim influeixen en la nostra visió del món i de nosaltres
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mateixos? Aquest és el motor de Kopfkino, una peça que utilitza el cos com a eina essencial
per endinsar-nos en els marges que es generen quan la ficció i la realitat es troben.
Raquel Klein/ 'Wu Wei'. L'arrel d'aquest espectacle es troba en un solo de Raquel Klein titulat
1'28, en referència al segon i mig que triga la llum a cobrir la distància que separa la Lluna de la
Terra. La capacitat de la llum per transformar els objectes i modelar nous torna a aparèixer en
Wu Wei, una peça per a cinc ballarins i dos músics que s'interroga sobre el temps, el buit o la
importància d'estar en un lloc. Per aquest motiu el títol, aquest cop, fa al·lusió a un concepte de
la filosofia taoista que significa 'no acció'.
Activitats Paral·leles: acompanyant la programació, La Caldera va organitzar dues jornades
obertes a amants i professionals del cos i el moviment per debatre i reflexionar conjuntament
sobre aspectes que ens semblen especialment rellevants en aquest moment. Les dues
sessions es van concebre com un espai distès i prolongat en el temps, amb aperitiu, menjar i
migdiada, i van comptar amb la col·laboració inestimable de nyamnyam.
Dissabte 3 de març
Una qüestió d'amor. Sessió de reflexió al voltant del cos de les persones que en un moment
donat decideixen encarnar la figura de l'espectador. Jaime Conde-Salazar ens proposa
abordar temes i qüestions que afecten avui dia la figura de l'espectador. A través de l'escolta i
l'exercici de la imaginació explorarem les dimensions bàsiques de la nostra corporalitat que ens
permeten assumir aquest rol. Més enllà de la invisibilitat i la transformació convencional dels
nostres cossos en el simple suport d'un punt de vista, proposarem altres possibilitats d'estar i
compartir temps i espai dins de la representació.
Dissabte 10 de març
Metropol·linitzacions. Una aproximació a l'ecosistema de la dansa des del punt de vista de la
biologia. Ens proposem pensar la dansa com un organisme viu, complex i interrelacionat, per
imaginar junts accions estratègies d'irrigació, disseminació i fertilització susceptibles d'incidir en
la renovació i la sostenibilitat de la creació local. Amb la col·laboració de Martina Millà, la
biòloga Anna Febrero, i els artistes visuals Gerardo Ortín i Valeria Muledda.
Xerrada - taller Kopfkino. El divendres 9 de març les integrants del col·lectiu Los Detectives
van proposar una activitat per compartir algunes de les bases del seu treball. Ja que l'equip és
exclusivament femení, el seu treball escènic es vertebra sobre la idea del cos de la dona en el
cinema, de com hem consumit aquells cossos ficcionals i fins a quin punt ens han envaït i
influeixen en la nostra vida real. El que van proposar amb aquesta xerrada-taller és, en primer
lloc, una exposició i explicació breu per part de l'equip artístic de com han desenvolupat la seva
feina. En segon lloc, una sèrie de pràctiques somàtiques a través de les que experimentarem
amb els nostres propis cossos aquest pont entre cos real i cos ficcional. En aquest taller van
participar 14 persones.
Des de La Caldera vam volem 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, vam
contactar per la nostra part amb determinades entitats i organitzacions del barri perquè ens
ajudessin a promoure la programació entre els seus cercles pròxims, oferint descomptes i
convidant-los a inscriure’s al taller de Los Detectives. També es van distribuiran a través d'un
servei de bustiada un miler de catàlegs de la programació, amb un fullet afegit en què ens
dirigíem als veïns de Les Corts, convidant-los a venir a La Caldera i oferint-los un descompte
del 50%.
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• Programació Caldera / Grec

Dins el marc del GREC La Caldera va presentar 'Els Serrenhos do Caldeirão, exercicis en
antropologia ficcional' de Vera Mantero, el 19 i 20 de juliol.
Aquesta programació va ser la primera sèrie de treballs connectat amb la línia Caldera Kino.
'Els Serrenhos do Caldeirão, exercicis en antropologia ficcional' de Vera Mantero és una
conferència/ espectacle. Aquest treball va ser creat per al Festival Encontros do Devir al voltant
del procés de desertificació / deshumanització de la muntanya Caldeirão, a l'interior de l'Algarve
(sud de Portugal). Una de les condicions de l'encàrrec era que Vera havia de gravar i fer servir
imatges de vídeo realitzades en el lloc. Va filmar la muntanya i incorpora imatges seves en la
peça, però s'utilitza principalment les pel·lícules que va realitzar l'etnomusicòleg Michel
Giacometti a Portugal durant els anys 60 i 70, especialment els enregistraments de cançons de
treball.
Tota la peça està poblada per veus que vénen de lluny ... Els sons dels "triangles" tradicionals
s'utilitzen per reproduir el so del silenci, el so de la terra. Vora reinterpreta algunes de les
cançons que ens va deixar Giacometti i les cants dels treballadors que va trobar a la muntanya,
recuperant les tradicions perdudes, tractant de recrear-les.
Apareixen també les paraules d'Antonin Artaud, fragments de textos d'Eduardo Viveiros de
Castro i Jacques Prévert. El resultat és un viatge etnològic, una ficció antropològica, que ens
ofereix una mirada sobre les pràctiques rurals tradicionals i els mitjans de subsistència, sobre
les cultures orals del nord al sud de Portugal i també d'altres continents.
Amb aquesta "imatge ampliada" dels habitants de Caldeirão, Vera fa referència en aquesta
obra a totes les persones que posseeixen un coneixement que hem perdut, un coneixement
sobre el vincle entre el cos i l'esperit, entre la vida ordinària i l'art. Un coneixement que podem (i
devem, pel nostre propi bé) recuperar. El seu ball al final, amb una preciosa escorça de suro,
és el seu tribut a aquest coneixement.

• Circula (APDC)

Un projecte que va nèixer amb l'objectiu de facilitar la mobilitat dels professionals de la dansa
impulsat per l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC), l'Associació de
Professionals de la Dansa a la Comunitat de Madrid (APDCM) l'Associació de Professionals de
la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV) , l'Associació de Professionals de la Dansa del
País Basc (Adde) i l'Associació Andalusa de Professionals de la Dansa (PAD).
La Caldera va participar del procés de selecció i va acollir la presentació de la proposta canària
seleccionada, i també es va poder veure la proposta seleccionada a Catalunya.
Proposta canària
El divendres 5 d'octubre a les 20.30h la companyia de Paloma Hurtado va actuar amb dues
peces curtes: "Ephimera" i "Daikini". La primera busca posar rostre als milers de persones
que viuen al carrer, amb les que cada dia ens creuem sense ni tan sols mirar enrere, sense ni
tan sols plantejar-nos la seva realitat. Vol fer-nos reflexionar i comprendre que el nostre camí
no és l'únic i que conèixer ens obre la ment i ens fa respectuosos i responsables amb el que no
som nosaltres. D'altra banda, Dakini ens parla sobre la saviesa de la dona, sobre la seva
connexió amb la natura, amb la part salvatge, amb el més instintiu i vital, amb la capacitat
d'adaptació i lluita, amb la seva semblança amb un bell animal, el llop, que té cura del seu grup,
que és fidel, que lluita fins al final pels seus. Al final de l'espectacle s'organitzarà un col·loqui
amb els espectadors.
El dissabte 6 d'octubre d’11 a 13h, es va dur a terme el taller "Dibujo en
movimiento", dirigit per Paloma Hurtado i enfocat a ballarins i ballarines de tots els nivells, o
persones relacionades amb el moviment-cos, així com artistes plàstics, estudiants de belles
arts, escoles d'art, amants del dibuix o curiosos de qualsevol de les dues disciplines.
Proposta catalana
Sibèria, que va actuar a Oviedo el 8 d'agost en el marc del Festival de Verano, va presentar
el diumenge 7 d'octubre a les 19h, "La Piel Vacía".
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L'espectacle parla sobre com la pell, durant un temps, pot ser un habitacle joiós, però també
convertir-se en una presó. A través de la pell ens relacionem, però no podem tocar l'interior, no
podem traspassar-la. Què diu la forma de nosaltres? Què transparenta la pell? Quan la nostra
pell ja no ens conté, quan s'arruga, quan la forma es desdibuixa, quan s'esvaeix, què queda?
Què pretenem en besar-nos o abraçar-nos? I en cantar? Aquestes preguntes generen la dansa
de La Piel Vacía, articulada, tècnica, exigent, amb un fort sentit de la forma i la dinàmica,
impulsiva i implosiva.

• Remou-te (APDC)

Col·laboració amb el projecte Remou-te de l'APDC, amb presentació del treball resultant, que
es presentarà l’abril de 2019.
Col·laboració amb la quarta edició de Remou-te, projecte organitzat per l'APdC i la Fundació
SGAE, amb l'objectiu d'apropar creadors de dansa de diferents generacions i posar en valor el
llegat coreogràfic de Catalunya. La transmissió de coneixement entre artistes de diferents edats
i amb diferents punts de vista permetrà revisar i revisitar peces coreogràfiques ja creades, per
arribar a la creació i presentació d'un nou treball, ja sigui una de-construcció, una continuació
del treball original, etc. ., amb total llibertat pels creadors / es que es troben, tant a nivell d'estils
com de formats (espectacle, vídeo, taller, intervenció, exposició, instal·lació, etc.).
La Caldera enguany va col·laborar en la comissió de selecció de la proposta de Raffaella
Crapio que es basa en ... de San Vito de la cia. Raravis (Andrés Corchero i Rosa Muñoz).
Aquesta futura peça es presentarà a La Caldera el 4 d’abril del 2019.

• Nit dels Museus: Creació i Museus

La Caldera desenvolupa 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: ‘A vore’, de Sònia Gómez i Ramon Balagué. Projecte impulsat per
l'ICUB, que vincula les Fàbriques de Creació de Barcelona amb diferents Museus de la ciutat
per tal de proposar una intervenció per a la Nit dels Museus i en el qual participa La Caldera
des del 2016. Per tercer any La Caldera va desenvolupar la seva proposta per al Museu
Etnològic de Barcelona a Montjuïc la nit del 19 de maig.
La Caldera va convidar Sònia Gómez, Ramon Balagué a fer una adaptació de la peça ’A vore’,
un projecte de recerca musical i dancística que treballa a partir del document i l'expressivitat
tradicional, els ritmes, les danses, les paraules de les comarques del Baix Ebre-Montsià i Baix
Maestrat, i les fa dialogar amb la música d'Astrio i la dansa performativa de Sònia Gómez.

• Les Corts Escenari Literari:

Producció o presentació d'espectacles pensats per al marc d'aquesta iniciativa del Districte de
les Corts.
Maternitat cos a cos: Un espectacle a l’aire lliure on la coreògrafa i performer Sònia Gómez i
el seu fill, Edmond Broessel, ens van mostrar la relació de complicitat que tenen a través del
gest i el moviment utilitzant els cinc elements de la natura: terra, foc, aire, aigua i dansa.
Aquesta activitat va tenir lloc el diumenge 13 de maig a les 12.30h a la Plaça de La Concòrdia.

• 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 5 d’octubre.
Arrel d’una trobada al 21è Aniversari de Diables de Les Corts al maig de 2015, les dues
entitats, van acordar participar conjuntament en un acte dins de la Festa Major de Les Corts.
Per completar el ventall d’activitats de la festa gran dels cortsencs i cortsenques, van crear
el “Toc d’Inici” un acte inaugural per iniciar les festes, tradicional a altres barris de la ciutat o
poblacions del país.
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Amb l’èxit de la primera experiència, l’any passat, La Caldera Les Corts i Diables de Les Corts
volen donar continuïtat a aquest esdeveniment reunint a tot el veïnat per donar la benvinguda a
la nostra Festa Major.
PROGRAMA
Plaça Comas
21 h Espectacle de mapping
Projectat a la façana de la Seu del Districte, on recuperem una peça audiovisual inèdita,
l’obra Concert, amb música de Carles Santos i sota l’aixopluc de Núria Font. Aquests
reconeguts artistes del món de la dansa catalana van deixar-nos l’any 2017. 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 i Diables de Les Corts. Recorregut: pl. Comas, Remei, pl. Concòrdia.
Plaça Concòrdia
21.30 h Espectacle de foc i llum com a cloenda
En arribar la cercavila, davant de l’església del Remei, s’uneix la dansa i la tradició amb l’Esbart
Ciutat Comtal, la música en directe de Ferran Martínez, el ballarí Pere Jané i els Diables de Les
Corts.
Districte de Les Corts, La Caldera Les Corts i Diables de Les Corts
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3.3 > Línia d’activitats de formació adreçades a professionals
> Propostes pròpies de formació i transmissió
• Sporá Prógrama

El 2018 hem iniciat una nova línia d'activitat centrada en la transmissió de coneixement i
pràctiques artístiques i diferenciada del tradicional taller entès com un espai de formació en
tècniques de moviment o disciplina corporal.
La vitalitat i capacitat de renovació de l'ecosistema creatiu depèn de l'intercanvi d'informació,
experiències i coneixement 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.
Sporá Prógrama neix amb l’objectiu d’impulsar la circulació de pràctiques, eines i
metodologies (per fertilitzar) en el context local. Hem convidat a una series de creador(e)s a
generar un encontre per compartir els seus interessos i el moment actual de la seva recerca.
Sporá Prógrama planteja més un espai de transmissió i d’impregnació mútua que una
formació en tècniques de dansa concretes, obert a creador(e)s provinents d’altres àmbits
interessats en nodrir la seva pròpia investigació en diàleg amb altres maneres d’entendre la
creació contemporània al voltant del cos, els nous llenguatges i la intersecció entre les
pràctiques artístiques i el pensament.
Les propostes realitzades han estat:
>Salva Sanchís: Del 11 al 15 de juny
Aprofitant la invitació de La Caldera, va dedicar durant 5 dies a repassar les idees bàsiques de
diferents peces del seu repertori. Com si fossin capaços de fer renéixer animals extingits a
partir de trossos d’ADN, recuperarant propostes de moviment i idees centrals de diversos
treballs per tal de regenerar-los a través de processos pràctics i condensats. Els resultats van
ser possiblement mutacions més o menys monstruoses dels originals, al cap i a la fi, els artistes
som més aviat científics bojos que no pas arqueòlegs disciplinats...
Aquesta sporá va esgotar les inscripcions amb 22 persones inscrites.
>Vera Mantero: Del 16 al 18 de juliol
EL COS PENSANT
La creadora Vera Mantero va proposar un encontre al voltant de la composició / interpretació.
La relaxació, l'ús de la veu, l'escriptura, la respiració i l'associació lliure són alguns dels mitjans
que va fer servir per arribar a moviments, accions, estructures i desitjos de composició que ja
es troben en nosaltres. Van explorar algunes d'aquestes eines separadament per incorporar-les
posteriorment en improvisacions més llargues i complexes, fins i tot en processos de
composició. També van ser importants els estats particulars de consciència, l'atenció a senyals
exteriors i interiors (awareness), l'ús de l'espai, objectes i materials.
Aquesta trobada es va fa en paral·lel a la presentació de la peça ‘Os Serrenhos do Caldeirão,
exercicis en antropologia ficcional’ dins el Grec 2018.
Aquesta sporá va esgotar les inscripcions amb 16 persones inscrites.
>Amalia Fernández i Juan Domínguez: Del 25 al 29 de juliol
JO I NOSALTRES (VOSALTRES I ELLES)
Amalia Fernández i Juan Domínguez, junts i per separat, van proposar aquest laboratori
intensiu de 5 dies, per a celebrar el dotze aniversari del seu agermanament a la feina i en
l'amistat.
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ESTRUCTURA DEL TALLER
Matins: Eines i Procediments
-De 10 a 12h amb Juan Domínguez: Dirty Room
Aquesta pràctica prové de la metodologia utilitzada en el projecte ‘Clean Room’ que es basa en
el concepte de serialitat que al teatre produeixen una altra classe de temporalitat i continuïtat,
alhora que un altre compromís.
Va promoure una altra forma de relació amb el treball, reorganitzant el concepte de les
expectatives i renunciant als elements narratològics més bàsics. Va voler potenciar la creació
de la narrativa en el moment de l'experiència.
-De 12 a 14h amb Amalia Fernández: Cos Col·lectiu
Aprofitant la circumstància de ser un grup, va proposar un seguit de pràctiques aparentment
físiques, on el focus és en realitat el lloc de l'atenció. M'interessa experimentar el concepte
d'interdependència (diferents maneres d'escolta; acció-reacció etc.) en el marc del cos i l'acció.
Tardes: Plaer, Desig, Impuls i Reflexió
-De 15 a 19h, van proposar un espai individual de connexió amb els desitjos i les apetències:
tant per a formular com per provar a materialitzar-les (satisfer-les), i a més per a posar tots els
mons sobre la taula i decidir, com a grup, quina classe de convivència pot donar-se entre totes
aquestes formes, temes, processos, temps, cossos, ments...
La dialèctica, Les interferències, Els acords, Alló irreconciliable, comú, inclassificable,
construïble, El lema seria: què podem fer totes juntes sense deixar de ser ÚNIQUES?
No es tracta d'una utopia, ni de forçar cap democràcia, sinó d'entendre que altres relacions en
el camp de l'artístic són possibles.
Aquesta sporá va tenir 9 persones inscrites.
>Paz Rojo: Del 22 al 27 d’octubre
LA ESCENA DESPROVISTA
Actualment, Paz Rojo està desenvolupant una investigació en relació a la dansa des de l'òptica
del que ha anomenat «pla de percepció destituent». El terme «destitució» està associat amb la
posada en crisis i pèrdua de sentit, però també amb la possibilitat de contemplar el que encarano s'ha produït. Com comprometre's amb el que encara no és? Hi ha un aspecte errant en la
materialitat a través del qual la dansa no estaria obligada a perseguir un futur, sinó que hauria
de ser creada en el lloc exacte on ja està. Ballant sobre un pla de percepció destituent,
practicarem el que està practicant, produint efectes de realitat o una espècie de llibertat en la
qual sembla que no succeeixi res més que el que està succeint. Es tracta de caure (literalment)
en un cert «estat de dansa». Neutralitzar la corporalitat normativa (de la tècnica, la classe, el
taller o la performance) per donar pas a una altra cosa.
Acompanyant aquesta Sporá, Paz Rojo va presentar l'obra ‘Dancismo’ el divendres 26
d'octubre dins la programació Corpografies #3.
Aquesta sporá va tenir 7 persones inscrites.
>Mónica Valenciano: del 26 al 30 de novembre
EL COS COM LLOC D'APARICIÓ
Aquesta trobada es va proposar com un espai de LABORATORI sobre llenguatge del cos en
les seves possibilitats d'investigació, creació i composició.
DANSA I CORPOGRAFIA: de l'estat de presència al cos orquestral.
Van treballar essencialment a partir d'escrits del cos, des de l'observació de la gramàtica i
acústica del moviment envers l'encontre orgànic de la pròpia veu. A partir d'eines donades i
segregades durant el laboratori, van abordar la pràctica de la composició, des de la construcció
d'un Inventari de materials, fins a la posada en joc de diferents seqüències i corpografies, en
relació al funcionament del teixit espacial. Experimentant la composició a través de la
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manipulació d'operacions i aplicacions tècniques: relacions espacials, dinàmiques, combinatòria
i situacions, i les seves possibles lectures.
APLICACIONS
Modulacions - Textures - Tonalitats - Qualitats i Propietats del moviment.
Del cos sonor a l'estat de Presència a través de l'afinament de l'atenció ramificada,...
(L'observació de diferents parts del cos simultàniament en la mirada durant el curs d'una
seqüència).
Aquesta sporá va tenir 14 persones inscrites.

> FRIKCIONS

En un principi anomenat ‘Polítiques del cos – Art i diversitat’, FRIKCIONS és un espai
d'intercanvi d'experiències i pensaments per reflexionar i posar en pràctica diferents maneres
d'entendre el cos i la dansa en tota la seva diversitat física, psicològica, sensorial, sexual, a
través de tallers participatius, portes obertes al públic, i espectacles amb debat posterior que es
va acollir a La Caldera del 12 al 18 de novembre.
Programació dels tallers:
Tallers dirigits a persones amb experiència prèvia en el món de la dansa i el moviment, amb o
sense diversitat funcional, a càrrec de professionals com Arthur Rosenfeld, Ariadna Montfort,
Inés Boza, Pablo Navarro, Santi Carcasona i Glü Wür.
Tallers setmanals de dilluns a divendres:
>Taller amb Ariadna Montfort _Tècnica GAGA
de dilluns 12 a divendres 16 de novembre, de 10h a 11h
35 persones inscrites
>Taller amb Inés Boza_El cuerpo de baile
de dilluns 12 a divendres 16, de 11:30h a 14h
14 persones inscrites
>Taller amb Arthur Rosenfeld_I hi va haver llum
de dilluns 12 a divendres 16 de novembre, de 15:30h a 19h
19 persones inscrites
Tallers intensius de cap de semana:
>Pablo Navarro_El silenci li diu a la paraula
dissabte 17 de novembre, de 10h a 12h
25 persones inscrites
>Santi Carcasona_Drum Circle & Boomwhackers
dissabte 17 de novembre, de 12h a 14h
18 persones inscrites
>Glü Wür_Shibari
dissabte 17 de novembre, de 15:30h a 18:30h
21 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 2018.
La selecció de professors per a impartir les classes es va realitzar a través d'una convocatòria
oberta.
Programació de classes durant el 2018:
Vero Cendoya: gener-febrer
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Guillermo Weickert: febrer - març - abril
Bebeto Cidra: maig-juny
Miquel Barcelona: setembre
Laura Vilar: octubre-novembre
Álvaro Frutos: desembre
Aquestes classes tenen una mitjana d’assistència de 12 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 de gener a desembre a excepció de juliol, agost i setembre.

• 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 de gener a desembre a excepció de juliol i agost.

• Curs d'introducció al Kalaripayattu organitzat per CRA'P (Mollet del
Vallès)

La Caldera va col·laborar acollint aquest curs d’introducció al Kalaripayattu organitzat pel
CRA'P, Pràctiques de Creació i Recerca Artística de Mollet del Vallès.
Aquest taller va proposar als participants un recorregut a través de les bases del Kalaripayattu
de la mà de Lakshman Gurukkal i Akshay TS.
De l'11 al 15 de juny de 18.30 a 20.30 a La Caldera.

• CIM Cicle de Improvisació en Moviment

El CIM (Cicle Improvisació en Moviment) busca promoure, difondre i donar espai a la dansa
improvisació com a disciplina artística a la ciutat de Barcelona. I ho fa a través d’un taller, un
laboratori, una jam dirigida i la mostra de peces d’improvisació.
Enguany s’ha tornat a celebrar aquest cicle bianual a la ciutat de Barcelona i La Caldera hi ha
col·laborat acollint dos dels laboratoris que s’han organitzat:

LAB 1 CIM/ ‘BALLAR LA MÚSICA’ amb Urša Sekirnik
dissabte 22 de setembre, de 10 a 13h

LAB 2 CIM/ ‘SOUNDPAINTING’ amb Arnau Millà i Maria Mora
diumenge 23 de setembre, de 10 a 13h

• Extemporaneous Cities II

Col·laboració en el curs comissariat per Marta Carrasco i Sergi Selvas, en el que La Caldera ha
acollit una de les tres sessions pràctiques, ‘Cossos ressonants: sentits de la ciutat i alteritat’ a
càrrec de Doerte Weig, i ha programat una altra d’elles amb les artistas residents Alina Ruiz
Folini i Letícia Skrycky, de Proyecto TÀCTIL.
Extemporaneous Cities II es realitza amb la col·laboració de l’Escocesa, La Caldera, Virreina.
Centre de la Imatge, i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta segona edició del curs, s’ha centrat en les intervencions al voltant del cos: el cos com
espai d’aprenentatge i descoberta, el cos com a mesura de l’espai i el temps, el cos resilient i el
cos com a resistència. Està dirigit a persones de diferents camps de treball i d’estudi (arts
visuals, dansa, arquitectura, urbanisme, antropologia, educació, etc.) interessades en les
possibilitats que les arts contemporànies i el cos ofereixen a l’hora de proporcionar noves
mirades, eines i aproximacions per la recerca sobre la ciutat.
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El programa es desenvolupa al llarg de 3 sessions pràctiques precedides per una introducció
teòrica, en diferents espais de Barcelona: a l’Escocesa, La Caldera, i la Virreina. Centre de la
Imatge.
Amb Begonya Saez Tajafuerce (Universitat Autonòma de Barcelona), Alícia Rodriguez Campi
(UAB), Andrea Corachán (Transductores), Sara Pons, Doerte Weig (UB/Movement Research); i
Alina Ruiz Folini i Letícia Skrycky, de Proyecto TÀCTIL).
La Caldera va acollir la sessió Cossos resonants: percepcions de la ciutat i l’alteritat impartit per
Doerte Weig, el dilluns 3 de desembre de 16 a 20h.

> 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:
•
Màster Desarrollo personal y liderazgo, 12 i 13 de gener, 5 i de 6 maig
•
Taller Danza Duende, 10 i 11 de febrer
•
Taller Humanhood, 10 i 11 de febrer i 29 i 30 de setembre
•
Curs de comunicació APDC, 7 de febrer i 7 de març
•
Jordi Calvo Static Dance, 17 de març, 7 d’abril, 5 de maig
•
Curs Tom Weksler, 23, 24 i 25 de març
•
Curs Sol Picó AAPDC, del 3 al 6 d’abril
•
Curs de Ioga amb Anna Vidal, 7 i 8 d’abril
•
Curs de càmera amb Jordi Font organitzat per AISGE, del 7 a l’11 de maig
•
Reciclatge teràpia corporal Cristina Vallès, 9 i 10 de juny
•
Curs Conscious Dance Lara Ubago, 30 de juny i 1 de juliol
•
Taller de Lukas Avendaño, 4 de juliol
•
Fighting Monkeys, del 14 al 16 de setembre
•
5 Ritmos, del 19 al 27 de maig, del 19 al 23 de setembre, del 28 de novembre al
2 de desembre
•
Màster en recerca artística d’EINA, 2 i 16 d’octubre
•
Deep dance: experiencias en el Umbral, 20 de desembre
•
Afroyin, un cap de setmana al mes durant tot l’any
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3.4 > Línia de difusió i exhibició

La Caldera disposa d'una sala de 280m2, amb dotació tècnica i unes grades amb capacitat per
a 100 espectadors. Per les seves característiques ofereix una relació de proximitat amb el
públic que la converteixen en un espai ideal per a la presentació pública de propostes de mitjà i
petit format. Aquesta eina ens permet acompanyar de manera integral els processos de
creació; des dels seus inicis fins a la fase final de posada en escena i confrontació amb la
necessària mirada del públic.
Però a més de les propostes que es generen al centre, també ens interessa apropar al públic el
treball d'altres creadors que considerem especialment rellevants, les propostes artístiques
dialoguen de manera especial amb la resta de continguts, temàtiques i línies de treball que
estem impulsant des la Caldera.
El nostre desig és seguir apostant per una programació rigorosa i coherent, cuidant al màxim
els contextos i comprometent-nos a oferir condicions de treball dignes per als creadors i els
seus equips: les presentacions són remunerades i cobrim les despeses de viatges, allotjament i
dietes quan es tracta de propostes que vénen de fora de la ciutat de Barcelona. Pensem que,
dins de les nostres possibilitats, és important lluitar contra la precarietat del sector professional
que suposa la pràctica generalitzada d'actuar per un percentatge dels ingressos de taquilla.

> 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: el 2017 vam posar en marxa una línia d'exhibició que, sota el nom de

Corpografies, vol posar el focus en les escriptures corporals i les narratives de la presència.
Treballs moltes vegades 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).
Al 2018 hem realitzat noves entregues de Corpografies, amb programes que s’han configurat a
partir de les necessitats de presentació dels creadors i on s’ha inclòs alguns dels treballs que
s’han generat al propi centre, com és el cas d’Atlantis de Diana Gadish.
María Muñoz_Una experiència de transmissió: BACH
dissabte 20 d'octubre a les 20.30h
María Muñoz (Mal Pelo) presenta el 2004, Bach, una peça de dansa que utilitza una selecció
dels preludis i les fugues d'El clavier ben temperat, composat per Johann Sebastian Bach al
segle XVIII i interpretat al piano per Glenn Gould, per combinar moviment i dansa. Aquest
conegut solo de dansa de María Muñoz adquireix una nova dimensió quan, el 2016, Mal Pelo
convida a la ballarina italiana Federica Porello a interpretar-lo. 'Per la generositat i delicada
transmissió de la peça Bach i la brillant i excepcional interpretació de Federica Porello, que
aporta una gran riquesa coreogràfica', Mal Pelo rep el Premi Ciutat de Barcelona de Dansa
2017.
Sota el títol d'Una experiència de transmissió: Bach es presenta un fragment d'aquest solo,
interpretat per Porello, seguit d'una conversa amb María Muñoz i Isabel de Naverán, que
comentaran alguns dels aspectes que s'han tingut en compte en el procés de transmissió que
va començar fa dos anys i sobre el que suposa per a una companyia contemporània generar
un llegat que perviu en altres, assumint les seves constants transformacions. Per finalitzar, i en
homenatge a l'artista Núria Font (1958-2017), col·laboradora habitual de Mal Pelo i realitzadora
audiovisual de l'obra original Bach, es projecten algunes imatges relacionades amb el solo de
dansa.
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Bach, interpretat per María Muñoz, va ser estrenat a l’Espai Lliure de Barcelona el 26 de febrer
de 2004 en la seva primera versió i a Temporada Alta 2005-Festival Internacional de Teatre de
Girona en la seva versió definitiva. Mal Pelo va presentar la versió interpretada per Federica
Porello el 21 de febrer de 2016 al Mercat de les Flors de Barcelona.
Creació i direcció María Muñoz
Interpretació Federica Porello
Música Clave ben Temperat de Johan Sebastian Bach, interpretat per Glenn Gloud
Ajuda a la direcció Leo Castro i Pep Ramis
Realització vídeo Núria Font
Il·luminació August Viladomat
Fotos Jordi Bover
Una producció de Mal Pelo amb la col·laboració de Teatro Real de Madrid i del Teatre Lliure de
Barcelona.
Premi Ciutat de Barcelona 2017 de dansa a la companyia Mal Pelo, María Muñoz - Pep Ramis.
Premi de la Crítica, Barcelona 2018, per l’espectacle Bach de María Muñoz i per a Federica
Porello.
Paz Rojo_Dancismo
divendres 26 d'octubre a les 20.30h
Dancismo és un vídeo-assaig que qüestiona la coreografia quant a dispositiu de moviment dels
cossos per a la mirada neoliberal i el poder global. En aquest context, es tracta de redefinir allò
coreogràfic en funció de la dansa i en funció del cos. Alliberar la dansa de la coreografia.
Indagar sobre una potència que mentre exerceix un domini anticoreográfic sobre els cossos,
mostra les cicatrius de la seva modelació quant a cossos treballadors i cossos desitjants.
Dancismo s'ha presentat anteriorment en el CA2M (Móstoles); Festival ¿Qué puede un cuerpo?
(La Casa Encendida, Madrid) i Festival 4x4, Ciutat de Mèxic.
Dirigit i escrit per Paz Rojo
Col·laboració artística, edició i muntatge Emilio Tomé
Any de producció 2014
Aquesta activitat es desenvolupa en paral·lel a la participació de Paz Rojo a l'Sporá Prógrama.
Diana Gadish_Atlantis2018
dijous 22 i divendres 23 de novembre, a les 20.30h
Atlantis2018 forma part d'un procés de recerca on qüestions com la mort, la idea de pertinença
a un clan, la relació amb la llengua, la identitat lligada a un territori i a la relació amb la terra són
abordades des del cos i les memòries que conté.
El projecte té 2 formats. Un és un format tancat, en el que Diana convida a diferents persones
(no necessàriament professionals de les arts escèniques) a participar de la pràctica, i on el
focus està en la seva experiència i en el testimoni escrit que se n’extreu. En el segon format,
més proper a la peça escènica, es treballa amb les mateixes premisses que en l'anterior, però
enfocant-lo a la presentació pública davant la mirada de persones alienes al procés.
A La Caldera, la peça serà presentada amb les intèrprets Esther Freixa, Amaranta Velarde i
Diana Gadish; amb l’acompanyament de Toni Cots.
Persones que han participat en el procés a l'estudi: Sigrid Kollmannsperger, Darío Castro,
Daniel Loaiza, Carme Martínez, Sara Pons i Oihana Altube.
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Aquest projecte s’inicià el febrer de 2017 a La Caldera, sent també convidat a participar al Brut
Nature el novembre de 2017. Durant el 2018 s’ha anat desenvolupant a Montemor-o-Velho
(Portugal) i a CRA’P.
Bea Fernández_Ante desde entre hacia sobre durante versus ESCORZO [una transmisión]
dissabte 24 de novembre a les 20.30h i diumenge 25 a les 19h
Fa temps que em rondava pel cap la idea de transmetre un dels meus primers solos de creació
interpretat i coreografiat per la meva en el 2003. Una de les raons que em van portar a pensar
en això va ser la necessitat, una miqueta ecològica, de no crear res nou per endavant, sinó
tornar sobre la petjada del ja ballat en un altre temps, en un altre context, amb un altre cos... i
reactualitzar-ho, reanimar-ho, aterrar-ho avui en el cos-presència de la ballarina i creadora
Marina Colomina.
Tot això, posant en valor la naturalesa primerenca d'Escorzo, peça emergent, carregada
d'errors, reflexions incompletes, potencialitats disperses i, sobretot, molta intuïció i necessitat o
desig de ser; aquesta naturalesa és el que es desprèn de l'obra, que vista amb una perspectiva
actual ens ofereix espais oberts a noves reinterpretacions i fins i tot noves incorporacions de
materials del passat.
Els canvis generacionals i la forta absència de transmissió de l'experiència fan que cada
vegada es donin menys diàlegs entre artistes de diferents generacions. Aquest és un dels
motors d'aquesta recerca-transmissió en col·laboració amb Marina Colomina, que pretén reunir
dues mirades artístiques i coreogràfiques intergeneracionals i revifar les experiències des de
l'acció.
La idea de reconstrucció i transmissió de la coreografia Escorzo (2003) no implica
necessàriament una reposició fidel de la peça original, d'aquesta manera correria el risc de
mitificar el meu propi treball pel simple fet de pertànyer a un passat irrecuperable. Lluny
d'adoptar una actitud nostàlgica, vull utilitzar el meu propi cos-imatge del passat per reflexionar
sobre el present i llançar-me a un futur possible.
En aquest punt de la recerca avui, estem desenvolupant una pràctica cos a cos on Escorzo és
una partitura-mapa carregada d'anotacions, esbossos, capes d'informació estètiques i
vivencials, formals i emocionals, visibles i invisibles. Algunes potències sense desenvolupar i
elements incomplets; tot un territori on endinsar-se amb Marina que és el que està sent
determinant en el procés de recepció, observació i crítica del treball.
Acompanyaran la proposta en diàleg Cecilia Vallejos, dissabte 24, i Martí Sales, diumenge 25.
Direcció i coreografia Bea Fernández
Interpretació Marina Colomina
Composició sonora i vídeo Carmelo Salazar
Vídeo / arxiu Mariana Jarovslasky
Fotos Joan Manrique Navarro
Escorzo (peça original) es forja dins d'una trajectòria de treball que va començar per a mi quan
vaig començar a treballar amb Oscar Dasí i Carmelo Salazar l'any 1995. Aquest sol és una
evolució més d'aquest univers del que, intensa i irremeiablement, vaig formar part. En aquest
mateix moment desenvolupava una activitat de model en viu per a estudiants de Belles arts.
Aquest rol de ser observada com a cos-objecto per ser dibuixada o pintada en temps real em
va donar tota la base, les preguntes i el punt de partida per construir el tipus de presència i el
moviment que habita aquesta peça. L'escorç que titula la peça és un punt de vista complex a
l'hora de dibuixar perquè els relleus i volums del cos s'amunteguen creant paisatges deformats i
estranys suggeriments. Intento traslladar aquest punt de visió al públic.
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Mónica Valenciano_Imprenta acústica (en 14 borrones)... de una aparición
dissabte 1 de desembre a les 20.30h i diumenge 2 a les 19h
En aquesta peça, Mónica Valenciano i Raquel Sánchez extreuen l'essència de l'epicentre del
dolor, de l'humor, de la poesia, de la vida. Llancen preguntes al públic amb el cos i la paraula.
Paraules que viuen on habiten els secrets, cossos que moren i neixen en un exorcisme de
generositat i necessitat: el cos preparat per obrir els límits, exposar-se a l'exterior i compartir; el
cos com una orquestra polifònica; el cos ple d'ulls.
<<Aquesta trobada es proposa a partir d'un mapa-cartografia a transitar, viatjant a través d'una
baralla d'imatges... correspondència oberta, cartes d'una dansa en la formulació del seu propi
teixit. Entonacions d'un gest, ritmes d'un contacte, desplaçaments d'una absència que juga.
Corpografies d'una xarxa a la trobada d'aquesta geografia que s'obre pas a l'interior... Cossos
d'una veu, ramificant-se en múltiples plànols. L'espai com a protagonista ens vincula en el que
deixa... la pell d'aquest espai que toca capaç d'allotjar un blanc inesperat... I allí on la mirada
ens convoca pren la seva visió: A Barrejar... Arrossegaments orquestrals i a contratemps, el
blanc és un circ d'ulls, comença en forat. La pedrada és tardor... creuant el cant d'una llàgrima
tornant, dansa, escolta la parada picotejar el temps. La por destenyeix?... Un punt bordant sona
en la saliva i, el testimoni passejant en el fons dels teus ulls...>>
Dramatúrgia Mónica Valenciano
Creació i interpretació Mónica Valenciano i Raquel Sánchez
Ajudant de direcció Raquel Sánchez
Assistent de direcció Jorge Rúa
Diseny il·luminació Cristina Libertad Bolívar
Música Anton Webern
Producció executiva Jorge Rúa
Audiovisual Marta Blanco
Oficina Norma Kraydeberg
Assesoramient - Documentació Cristina Carroquino
Aquesta activitat es desenvolupa en paral·lel a la participació de Mónica Valenciano a l'Sporá
Prógrama.

• 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.
La idea de perifèria es pot entendre en un sentit figurat, pel que fa a propostes inclassificables
que no encaixen en les corrents majoritàries, o de manera més literal, fins i tot geogràficament.
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.
En aquest sentit resulten rellevants els dos viatges de prospecció que vam realitzar a Portugal i
Grècia el 2017 amb un ajut de l'Institut Ramon Llull. Entrem en contacte amb nombroses
estructures de suport a la creació, creadors i plataformes de programació i estem intentant
apropar Barcelona alguna de les seves propostes.
En aquesta línia s’han presentat:
Vitoria Kotsalou 'Day Out Of Time', performance duracional en l'espai públic. Plaça Concòrdia
Les Corts, 5 de març.
L’artista grega Vitoria Kotsalou va arribar el mes de març a Barcelona per fer una residència
d’escriptura. Per a ella, la millor manera de conèixer una ciutat és ballant-la, així que va
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proposar ‘Day out of time’, una performance duracional que va posar a Kotsalou en ‘estat de
ball’ des de l’alba fins el capvespre, a la Pl. de la Concòrdia.
Vitoria Kotsalou va ser la primera resident a La Caldera arrel del pla de residències d’intercanvi
del Institut Ramon Llull que vam iniciar al 2017.

• Caldera Kino: un dels nostres objectius per 2018 era iniciar una nova línia de
programació, on poder donar cabuda a propostes de creadors escènics que treballen i
introdueixen elements del llenguatge cinematogràfic en els seus processos de creació i
investigació.
D'una banda ens agradaria connectar amb el passat de l'edifici que acull actualment La Caldera
al barri de Les Corts, que fins fa pocs anys va ser la seu d'uns multicines i segueix sent
perfectament reconeixible en l'estructura i distribució dels espais. Però també respon a la
proliferació d'obres de molta qualitat que exploren els espais intermedis entre el cos i la imatge,
el moviment cinètic i cinematogràfic, la projecció audiovisual i la projecció imaginal.
En aquesta línia s’han presentat:
'Els Serrenhos do Caldeirão' de la portuguesa Vera Mantero: En col·laboració amb el
Festival Grec de Barcelona.
'Andrei Rublev, un paniconografía' de Societat Doctor Alonso
Enguany hem iniciat una col·laboració amb la companyia pel seu projecte ‘Andrei Rublev, una
paniconografia’ en el qual els hi hem donat una petita ajuda a la producció. Aquesta
col·laboració continuarà al 2019 acollint una residència tècnica amb una presentació de la feina
feta.
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.

> 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.
Enguany hem realitzat 10 càpsules:
CCC#10_Iniciativa sexual femenina, dijous 5 d'abril a les 20h
CCC#11_Pol Jiménez, dimarts 17 d'abril a les 20h
CCC#12_Alina Ruiz Folini, Letícia Skrycky, Luciana Chieregati, dissabte 2 de juny, 20h
CCC#13_Estitxu Arroyo, divendres 8 de juny a les 20h
CCC#14_Marina Colomina, divendres 29 de juny a les 20h
CCC#15_Esther Rodríguez-Barbero, dijous 13 de setembre a les 20h
CCC#16_Andrés Waksman, dijous 27 i divendres 28 de setembre a les 20.30h
CCC#17_Humanhood, dijous 18 d'octubre a les 20h
CCC#18_Paloma Muñoz, divendres 14 de desembre, a les 20h
CCC#19_Amaranta Velarde, dimecres 19 de desembre, a les 20h
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> FRIKCIONS

Aquest any hem elaborant un nou projecte conjuntament amb els 17 artistes associats a La
Caldera. 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.
Per al 2018 Jordi Cortés i l’associació Kiakahart, i Montse Colomé, han proposat FRIKCIONS,
unes jornades al voltant de Polítiques del cos, art i diversitat, amb mostres de treball de recerca
i creació i tallers.
“La única manera de dejarnos de mirar como extraños es crear espacios de aprendizaje,
espacios de creación y espacios de comunicación, donde todos podamos aportar desde
nuestra diferencia.” Andrew Matthews.
Convidem col·lectius de persones amb diversitat funcional, intel·lectual, psicològica, sexual o
sensorial, professionals de la dansa i altres arts escèniques i no professionals a crear a partir
de la diferència, de la singularitat de l’altre, a reinventar la nostra manera de situar-nos en
aquest món, i a crear un nou tipus de relacions- connexions a través del moviment dels nostres
cossos, que és el que ens mou.
Programació
Presentació de dos programes de tres peces coreogràfiques curtes cadascun.
FRIKCIONS Programa1
dijous 15 i divendres 16 de novembre, a les 20:30h
Don’t call me by my Name_LAILA WHITE
17 minuts
Don’t call me by my Name és un solo de dansa contemporània per a i sobre Laila White, una
peça on la ballarina, des de la seva peculiar i intensa presència parla sobre ella mateixa – o
hauríem de dir sobre “elles mateixes”, en plural? –, obrint portes als misteris de la vida en
genèric i de la seva pròpia vida en particular. De nou, els peus alats, l’esperit, el foc, l’encant, la
increïble lògica de la natura, la dansa de les estrelles, el lluminós sud, i la màgia de veure algú
en escena parlant de la seva pròpia veritat. <<Les paraules poden ser sordes, però el
moviment d'un cos mai mentirà>>
Cuerpo a Tierra_MIGUEL ANGEL PUY
15 minuts
Estrena. Entre la ficció i l'autobiografia, la peça mostra la lluita entre dues pulsacions: Eros i
Tànatos. Eros com la concepció creadora que intenta brillar per sobre de tota forma d'expressió
autodestructiva. Sobre com la dansa es converteix en una esquerda per on el dolor s'escapa.
L'alquímia del moviment aconsegueix ancorar la vida d'un cos que no té més pretensió que
trobar el seu lloc al món. Un espai on l'autor i l'espectador comparteixen des de l'honestedat,
l'essència de la vida: actuar per a 'viure'.
La Madeja_PATRICIA CARMONA i GLÜ WÜR
20 minuts
L'experiència de ser lligat/ada a més de crear bellesa, ens ajuda a crear patrons i formes
geomètriques amb una corda, que contrasten molt bé amb les corbes naturals del cos humà i
les extremitats. La posició dels nusos en els diferents llocs adequats, estimula els punts de
pressió en el cos, de manera molt similar a les tècniques d'acupuntura i introdueix el Shiatsu.
Indueix al viatge interior. Creant un augment del nivell d'endorfines i altres hormones creant una
experiència de 'trance' i de connexió entre les participants.
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FRIKCIONS Programa2
dissabte 17 de novembre a les 20:30h i diumenge 18 a les 19h
Càpsules_LA MUJER DEL CARNICERO
20 minuts
Càpsules és una mirada a les ciutats sensibles, aquests paisatges que formen part del nostre
horitzó quotidià. Edificis, carrers, places... llocs amb vida pròpia, espais que habitem, a
vegades sense entendre’ls, tot i que deixen la seva empremta en els nostres cossos.
Petit Cyclamen_YUR DANCE
25 minuts
A Petit Cyclamen, dues dones qüestionen els límits dels seus cossos. La complicitat, la bellesa
i la interdependència dels cossos ballen vencent els obstacles. La peça s’estrena el 10 de
setembre de 2016 al Kiada – Korea International Acessible Dance Festival (Seül). Des
d’aleshores s’ha representat a festivals com Inund’art (Girona), Per amor a l’Hart (Hospitalet),
Tu Danzas (Barcelona), VII Encontro Arts pola Integración (A Coruña), Cuadernos Escénicos
(Garachico), i a diferents esdeveniments com són “Macba és viu” (MACBA), el 20è aniversari
d’Adimo, o Octover fiver al Centre Cívic de la Barceloneta, entre d’altres. L’any 2018, la peça és
premiada a la II edició del Certamen de Escena Mobile, amb el 2on premi per a la millor
coreografia i interpretació. També és convidada a participar a les festes de La Mercè 2018.
Sueños reales de cuerpos posibles_Cía. JOSÉ GALÁN
17 minuts
Una història d’amor i desamor entre dos artistes, una relació que es trenca i es torna a unir. Un
passat, un present i un futur en els quals es balla la por, la passió i la llibertat, transitant per
diferents estats físics i emocionals. Dos somnis per assolir, dos cossos que es transformen, una
oportunitat d’aprenentatge nodrint-se l’un de l’altre en perfecta simbiosi.
Inspirada en artistes amb diversitat funcional de la història del flamenc, aquest treball
d’investigació coreogràfica pretén valoritzar els cossos possibles en escena i proposa una
reflexió sobre els cànons establerts de l’art.

> 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.
"Un món de cartró", de Cristina Martí
dissabte 12 de maig a les 16.30h (infantil) i 18.30h (familiar)
Un espai ple de caixes de cartró i un conte obriran les portes a un nou món per a petits i grans.
La companyia anirà desgranant el conte a través de jocs, cançons originals, propostes de
moviment i altres músiques. A mesura que avança la trama, l'espai es va transformant,
construint i deconstruint, les caixes de cartró són els instruments, el vestuari, l'atrezzo i
l'escenografia de l'espectacle.
La proposta es resol cada vegada de forma única i irrepetible. Tothom improvisa i proposa,
entra i surt; tot en UN MÓN DE CARTRÓ on es pot veure i sentir la nit de lluna nova, el foc, la
sorra, el moviment i els sons dels animals, torres gegants que s'aixequen, aranyes de potes
infinites, cases amb tantes portes i finestres com ulls hi caben ...
La narració del conte es convertirà en l'eix central i articulador de l'espectacle. La història,
creativa i propera als nens farà que aquests s'impliquin des del primer moment posant-se en la
pell dels protagonistes del conte que busquen 5 ingredients per aconseguir un desig comú: que
plogui al desert!
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Mons Dansa: Pre-estrena del seu nou espectacle infantil 'Aigua'.
Dissabte 9 de juny, a les 17h
M'agrada l'aigua, puc observar-la durant hores i mai em canso de contemplar el seu moviment.
'L'aigua és màgica, es transforma, i sense deixar de ser la mateixa canvia d'aspecte per viatjar
des del terra fins a l'aire en una constant transformació que no té fi.
Ballar l'aigua... ser aigua i transformar-me
Ara líquida, ara gasosa, ara sòlida
Mil moviments, mil textures i colors
Vull ser una gota, un mar, un núvol, un riu i viatjar com l'aigua
'Baboo Experience' + Taller de construcció amb peces Kapla
dissabte 15 desembre, de 17h a 19h
Baboo Experience és una discoteca per als més petits (on els grans també hi sou convidats),
un espai per ballar, saltar i moure’s, bellugar-se,... una intensa experiència visual i sonora amb
música i projeccions a càrrec del DJ GuGuGaGà i de la VJ Mademoiselle Oui Oui. Una selecció
musical molt acurada sense fer concessions als tòpics i unes projeccions zenitals de gran
impacte que propicien el joc.
Kapla és un joc pedagògic de construcció de peces rectangulars de fusta de pi, totes elles de
la mateixa mida. A través de la combinació, sense encaixos, d'aquestes peces, les i els
participants, incloent-hi els infants, poden arribar a construir figures complexes i de grans
dimensions. Els infants comencen amb nosaltres un procés de creació original i exigent. Triant i
adaptant les formes; adopten tècniques i processos específics que demanen al mateix temps
rigorositat i imaginació. Un laboratori d'experimentació on gent de totes les edats poden jugar i
aprendre plegats amb milers de llistonets Kapla. L'animador organitza, guia i orienta els
participants en processos de construcció complexos, per arribar a resultats espectaculars.
El Kapla és un joc que crea curiositat, desenvolupa la imaginació, l'esperit d'equilibri i la
concentració.

> 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 a l’apartat Territori)

> Programació en col·laboració amb altres iniciatives del barri
de Les Corts en l'espai públic
La Caldera desenvolupa activitats de programació específiques en col·laboració amb diferents
iniciatives del Districte de Les Corts per generar accions per apropar la dansa al territori i la
ciutadania.
Altres propostes desenvolupades en el Districte de les Corts (veure apartat Territori):
•Inauguració Biblioteca Montserrat Abelló i l'Ateneu de Fabricació de Les Corts amb un
mapping de Toni Mira. Dissabte 27 de gener.
• Les Corts Escenari Literari. Diumenge 13 de maig
• Festa Major de Les Corts. Divendres 5 d’octubre
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> Programació en col·laboració

En els dos 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.
Festival OUI! Festival de T(h)eatre francès de Barcelona: Pulvérisés un text escrit en
francès per la jove autora romanesa Alexandra Badea, que va ser premiat amb el Gran Premi
de la Literatura Dramàtica del centre Nacional de Teatre. 4 de febrer.
1es Jornades Polítiques 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". 3 i 4 de maig.
Francisco Lorza presenta "INTENSO" solo de teatre i dansa, 30 de juny i 7 de juliol
"INTENSO" és un solo de teatre i dansa amb percussió en viu en el qual Francisco Lorza ens
submergeix en un oceà d'emocions, sensacions i expressions que surten de l'ànima i amb les
que ens convida a retornar a la natura ia la mare terra, a deixar-nos anar del que no es mou i
no canvia, a reivindicar-nos en l'autèntic, el tribal, l'ancestral ... i així fer de la llibertat i la
senzillesa la polleguera del nostre ésser.
Matar a Platón, de Chantal Maillard, en col·laboració amb la llibreria No Llegiu. 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).
Preparació per a la presentació el 22 febrer de 2019.
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3.5 > Línia de suport als projectes d’internacionalització
Des de La Caldera estem desenvolupant diferents accions per impulsar projectes en xarxa.
Quant a l'àmbit local i estatal ja s'han apuntat anteriorment algunes de les línies de
col·laboració i accions concretes ja desenvolupades en relació a residències, programació,
formació i territori.

> Perifèric Europes Portugal Grècia. Pla Residències Intercanvi de
l'Institut Ramon Llull

L'any passat vam iniciar un procés d'establiment de contactes i possibles col·laboracions amb
centres internacionals aprofitant el Pla Residències d'Intercanvi que impulsa l'Institut Ramon
Llull per potenciar el treball en xarxa, els projectes de col·laboració amb altres estructures i la
circulació de creadors i continguts.
Seguint una de les línies de treball que hem marcat dins l'apartat de programació, que s'articula
al voltant de la idea de perifèria i de donar visibilitat a la creació que es genera des de 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 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.
2017 realitzem visites a diferents espais i plataformes de programació i festivals de Portugal i
Grècia que considerem especialment interessants amb La Poderosa, amb qui volem generar
sinèrgies conjuntes tant per coordinar recursos per facilitar la continuïtat i la circulació dels
projectes acollits, com per imaginar conjuntament noves línies de treball a nivell artístic i
estratègies de visibilitat.
Unes relacions que tot just estan començant i que volem aprofundir i desenvolupar en els
propers anys, però que ja s'estan traduint en accions concretes:
Atlantis 2018, un projecte de Diana Gadish, una de les creadores acollides en residència a La
Caldera el 2017, s’ha seguit desenvolupant en una residència artística a Montemor-o-Velho
(Portugal), i una obra de la mateixa creadora s’ha presentat al festival Citemor en la mateixa
localitat. Juntament amb Diana Gadish també van participar a la residència: Amaranta Velarde,
Oihana Altube i Toni Cots (com a ull extern i acompanyament).
La residència es va realitzar en dues fases: una primera fase del 19 al 24 de març i una segona
fase del 13 al 29 de maig de 2018.
Per la nostra part hem rebut en residència a Vitòria Kotsalou, del 4 al 9 de març, qui va
realitzar una residència d'escriptura, que va ser en col·laboració amb el projecte R.I.C.E. de l'illa
d'Hydra. També al març vam acollir al creador portuguès Rafael Álvarez, del 23 al 28, vinculat
a l'estructura EIRA de Francisco Camacho a Lisboa.

> Quebec - Barcelona

La Caldera, a partir de la iniciativa de Silvia Lorente, sòcia i resident a La Caldera, va proposar
un projecte de col·laboració amb el Festival de Mont-real "Les coups de théâtre", consistent en
les següents accions:
a) Participació de Silvia Lorente en l'organització del Festival de Mont-real "Les coups de
théâtre". D'altra banda convida a Silvia Lorente a presentar les companyies d'arts escèniques
per a tots els públics i la realitat del sector del nostre país al festival.
b) Invitació a la companyia Los Moñekos a participar al festival "Les coups de théâtre":
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La confiança de Rémi Boucher en el coneixement del panorama d'arts escèniques dirigit a
públic jove del nostre país i en el criteri de Silvia Lorente, ha possibilitat la invitació de Los
Moñekos a formar part de la programació del festival que tindrà lloc el mes de maig de 2018.
La companyia Los Moñekos va representar la seva peça YI-HA 3 vegades, entre els dies 21 i
22 de maig, per un públic escolar d’entre 6 i 10 anys. A cada funció hi havia una xerrada post
funció, i un grup de “reporters” que els feien entrevistes, i sempre hi havia preguntes i reflexions
molt interessants, es nota que a l’escola els motiven a pensar i reflexionar d’una manera
profunda. A part d’aquestes iniciatives, el festival convidava el jove públic a enviar àudios i
postals d’opinió a la companyia, referent al seu espectacle.

> 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 que acull La Caldera, enguany del 25 al 29 d’abril, i que va
comptar amb un grup de 70 persones de diferents països (Alemanya, Argentina, Bèlgica,
Canadà, Espanya, Estats Units, Finlàndia, França, Holanda, Lituània, Malta, Mèxic, Portugal,
Regne Unit, Rúsia, i Xipre) i disciplines de moviment. Els participants van treballar junts durant
7 dies consecutius i al final del procés van mostrar la feina realitzada al públic a Barcelona.
En finalitzar l'esdeveniment els participants van poder aplicar a la residència que es realitza
durant el mes de juliol a La Caldera. L'objectiu és poder aprofundir temes, materials o
metodologies.

> Tools: new means for the development of Residencies

La Caldera va rebre la invitació a participar en unes jornades sobre residències artístiques
organitzades per l’associació italiana Etre juntament amb la regió de la Llombardia i el Ministeri
de Cultura italià que van tenir lloc a Milà del 18 al 19 d’octubre.
Com a representants de La Caldera van assistir Oscar Dasí, director artístic, i Raquel Ortega,
responsable de producció i administració.
A part de presentar La Caldera a la resta d’estructures participants en les jornades també van
poder participar en tallers i ponències.
Com a resultat de la participació de La Caldera en aquestes Jornades podem extreure que es
van fer alguns contactes interessants amb d’altres estructures europees participants.
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3.6 > Línia de suport a projectes del territori
> Activitats pedagògiques i familiars
> Dansa a les escoles

http://www.lacaldera.info/pages/view/dansa-a-les-escoles-2017-2018?lang=cat
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.
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 realitzats:
En el curs 2017 - 2018 els espectacles realitzats han estat:
1. Etapa infantil: "30 elefants sota un paraigües", de La petita Malumaluga
Del 29 de gener al 2 de febrer
2. Etapa primària: "Petits prínceps", de Mumusic
del 23 al 26 de gener de 2018
3. Etapa secundària: "Un cuerpo sin vergüenza", d'Angela Peris i Koldo Arostegui.
del 13 al 16 de febrer de 2018
2454 infants han estat els beneficiaris d’aquestes activitats
Tallers
Tallers de dansa creativa a les escoles de primària amb Claudia Moreso:
Per a les escoles de Primària que participin, Claudia Moreso va impartir tallers plantejats a
partir de la peça "Petits prínceps".
Es van realitzar 28 tallers amb 700 infants beneficiaris
Taller opcional sobre la vergonya per a instituts amb Angela Peris i Koldo Arostegui:
Angela Peris i Koldo Arostegui van proposar dur a la pràctica alguna idees que es mostren en
la peça "Un cos sense vergonya" per experimentar-ho en el cos. Serveix també com a espai de
reflexió col·lectiva sobre la dansa, la relació amb els nostres cossos i l'expressió.
Es van realitzar 5 tallers amb 160 adolescents beneficiaris.

> 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, en col·laboració amb La Caldera, es
realitzen tallers de dansa creativa amb els alumnes de primària. L'èxit dels tallers impartits per
Claudia Moreso han portat a l'escola a plantejar-nos la possibilitat d'ampliar i consolidar la
proposta, assumint la Unitat Didàctica d’Expressió Corporal.
S’han realitzat 74 tallers amb 460 infants beneficiaris.

> 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.
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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.
L’artista proposat per La Caldera per participa a En Residència ha estat en aquest cas el
col·lectiu d'artistes misiondivina i el centre d’educació secundària assignat és l'Institut Joan
Boscà. El projecte compta amb la participació de 20 adolescents.
Misiondivina és un col·lectiu d'artistes que es reuneix setmanalment per qüestionar-se i
moure's entorn de preguntes que deriven de les seves pràctiques: la performance, les arts
escèniques i visuals, la dansa, el cinema, la música o l'escriptura. Són Itxaso Corral Arrieta,
Óscar Dasí, Diana Gadish, María García Vera, Xavier Manubens i Verónica Navas.

> 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 de dansa en família amb Iera Delp, dissabte 27 de gener, a les 17h
Dansa amb nadons amb Aina de Gispert, dissabte 17 de març a les 17h
Taller de dansa en família amb Toni Mira, dissabte 14 d'abril a les 17h
Taller de dansa en família amb Linn Johansson, dissabte 29 de setembre, de 17h a 18.30h
Taller de Lightpainting i dansa amb El Bombeto i Claudia Solwat, 20 d’octubre de 17h a 18.30h
Assistents als tallers familiars: 110

> 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 dos laboratoris anuals amb creadors diferents.
Els divendres a la tarda de 17 a 18:15
Dansalabo 4 amb Ángela Peris, divendres de 17 a 18.15h. Del 12 de gener al 16 de març
Dansalabo 5 amb Rosa Muñoz, divendres de 17 a 18.15h, del 6 d’abril al 15 de juny
Dansalabo 6 amb Viviane Calvitti, divendres de 17 a 18.15h, del 21 de setembre al 14 de
desembre
Assistents al dansalabo: 10 nenes

> Habitació 1418 MACBA i CCCB

Col·laboració amb el programa del MACBA i CCCB d'activitats per al públic d'entre 14 i 18
anys, amb l’organització de tallers que es desenvolupen a La Caldera:
Laila Tafur. A cop de maluc: dissabte 5 de maig
Inés Archer. Afrobeat: dissabte 26 de maig
Assitents: 18
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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 del projecte 2017/2018 van tenir lloc a:
Dissabte 20 de gener Teatre Joventut (L'Hospitalet de Llobregat)
Dissabte 27 de gener CCCB
Diumenge 4 de febrer Ateneu Popular 9 Barris
Dissabte 17 i diumenge 18 de febrer La Caldera Les Corts
Dissabte 24 i diumenge 25 de febrer al Mercat de les Flors
L’edició del 2017/2018 va comptar amb 216 participants i a les funcions van assistir 1.852
espectadors.
A partir del mes de setembre s’inicia l’edició del 2018/2019 de Barris en dansa que compta amb
la participació dels barris de Sarrià, Les Corts i Bon Pastor a on es realitzen dos cops a la
setmana els tallers de dansa que donaran peu a la creació de ‘El Somni de...', l’espectacle
resultant d’enguany.
Aquest nou projecte de Barris en Dansa ha anat transitant entre la fantasia i la realitat, el
conscient i l'inconscient, entre la quimera i el desig.
Volem compartir amb vosaltres aquesta fantasia visual, desprenent-nos del nostre entorn i
apropiant-nos de les fantasies dels altres.
‘El Somni de...' es presenta en els següents espais:
19 de gener - Teatre Joventut de l'Hospitalet
26-27 de gener a La Caldera
2 de febrer - Centre Cívic Bon Pastor
8 de febrer - Centre Cívic Teatre Sarrià
16 i 17 de febrer - Mercat de les Flors
Aquesta darrera edició ja comptat amb la participació de 205 persones.

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

Taller I del 3 al 24 de maig, dimarts i dijous de 19 a 21h.
Taller II del 5 al 28 de juny, dimarts i dijous de 19 a 21h.
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 creant petites peces que es puguin mostrar en diferents espais.
Les coreògrafes que han participat en aquesta edició han estat Clàudia Moreso i Inés Boza.
Ha comptat amb la participació 42 persones.

> Dansa integrada amb Jordi Cortés

De gener a desembre, excepte el mes d’agost. Tots els dilluns de 19 a 21h
Activitats adreçades al col·lectiu de persones amb diversitat funcional organitzades per Jordi
Cortés, en col·laboració amb La Caldera.
En aquests taller participen una mitjana de 20 persones.
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> Taller +40 de la cia Sebastián García Ferro

De gener a desembre, excepte el mesos de juliol i d’agost. Tots els dimecres de 19 a 21h.
Taller dirigit a persones de + de 40 anys nascut del projecte artístic '+45' de la cia. Sebastián
García Ferro 2016.
En aquest taller participen una mitjana de 18 persones.

> Art Transforma

Cessió d'espai d'assaig per a diverses sessions dels projectes "Orquestra Integrada per joves
amb i sense diversitat funcional" i "Compartides, el valor social de les arts".
Del març al juny.

> Participació en altres activitats i esdeveniments del Districte
• Inauguració Biblioteca Montserrat Abelló i l'Ateneu de Fabricació de les Corts

amb un mapping de Toni Mira. Dissabte 27 de gener.

• Les Corts Escenari Literari

Producció o presentació d'espectacles pensats per al marc d'aquesta iniciativa del Districte de
les Corts.
Maternitat cos a cos: Un espectacle a l’aire lliure on la coreògrafa i performer Sònia Gómez i
el seu fill, Edmond Broessel, ens van mostrar la relació de complicitat que tenen a través del
gest i el moviment utilitzant els cinc elements de la natura: terra, foc, aire, aigua i dansa.
Aquesta activitat va tenir lloc el diumenge 13 de maig a les 12.30h a la Plaça de La Concòrdia.

• 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 5 d’octubre.
Arrel d’una trobada al 21è Aniversari de Diables de Les Corts al maig de 2015, les dues
entitats, van acordar participar conjuntament en un acte dins de la Festa Major de Les Corts.
Per completar el ventall d’activitats de la festa gran dels cortsencs i cortsenques, van crear
el “Toc d’Inici” un acte inaugural per iniciar les festes, tradicional a altres barris de la ciutat o
poblacions del país.
Amb l’èxit de la primera experiència, l’any passat, La Caldera Les Corts i Diables de Les Corts
volen donar continuïtat a aquest esdeveniment reunint a tot el veïnat per donar la benvinguda a
la nostra Festa Major.
PROGRAMA
Plaça Comas
21 h Espectacle de mapping
Projectat a la façana de la Seu del Districte, on recuperem una peça audiovisual inèdita,
l’obra Concert, amb música de Carles Santos i sota l’aixopluc de Núria Font. Aquests
reconeguts artistes del món de la dansa catalana van deixar-nos l’any 2017. 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 i Diables de Les Corts. Recorregut: pl. Comas, Remei, pl. Concòrdia.
Plaça Concòrdia
21.30 h Espectacle de foc i llum com a cloenda
En arribar la cercavila, davant de l’església del Remei, s’uneix la dansa i la tradició amb l’Esbart
Ciutat Comtal, la música en directe de Ferran Martínez, el ballarí Pere Jané i els Diables de Les
Corts.
Districte de Les Corts, La Caldera Les Corts i Diables de Les Corts
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> Col·laboració amb altres projectes socials i culturals del barri
i/o la ciutat 2018
> Trobades del sector o per a professionals:
•

•
•
•
•
•
•
•

Trobada Enllaç organitzada Teatre per a Tots els Públics, l'Associació d'Actors i
Directors Professionals de Catalunya, l'Associació de Professionals de la Dansa de
Catalunya, l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya i l'Associació de
Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, 5 d’abril
Simbiosis artístiques: diàlegs escènics entre disciplines organitzat per l’APdC i
l’Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana, 11 i 12 i 25 i 26
de maig
Trobada amb programadors alemanys organitzada per l’ICEC, 27 de setembre
Trobada amb programadors de l’ONDA organitzada per l’Institut Ramon Llull, dijous
19 d’abril
Trobada de distribuïdors, 17 de juliol
Roda de premsa del Festival És Dansa, 25 de juliol
Taula de treball de subvencions organitzada per l’APdC, 8 d’octubre i 12 de
novembre
Reunió estatal d’Associacions de dansa, 29 de novembre

> Activitats que organitza l’APdC per als seus associats:
Curs de comunicació impartit per Daniel Zapater, 7 de febrer i 7 de març
Curs de nòmines i contractació, 29 de novembre
>Audicions, càsting i rodatges:
• Audició SEAD, 3 de febrer
• Audició Lataimada, 10 i 11 de febrer
• Rodatge programa pilot ‘El got d’aigua’ de TV3, 4 i 5 de maig
• Càsting Cirque du Soleil, 2 de juliol
> Action! Festival. Festival internacional de performance, poesia i ciència, 21 d’abril
> Cessió d'espai de treball a Diables Les Corts, un cop al trimestre

45

4/
Impacte programació
Línia

Línia recerca i
creació

Projectes

Número
activitats

Artistes
implicats

Residències
convocatòria
pública

16

46

Residències
d’artistes residents
estables

10

29

Residències de
col·laboració

11

46

Ampliació
residència
convocatòria 2017

5

13

Residències de
creació en lloguer

12

47

Residències last
minute

20

20

Càpsules de
Creació en Cru

10

33

427

Espais laboratori,
d’intercanvi entre
creadors

2

21

15

86

255

442

total

Número de
participants

Públic
assistent

46

Línia

Línia de
producció

Projectes

Número
activitats

Artistes
implicats

Assessorament
de gestió i
producció

5

8

Dansa. Quinzena
metropolitana

8

18

392

Programació
Caldera / Grec

2

1

170

Circula APdC

3

8

74

Nit dels Museus:
Creació i Museus

2

8

200

Les Corts escenari
literari

1

2

250

Festa Major

1

3

25

200

22

48

25

1286

total

Número de
participants

Públic
assistent

47

Línia

Línia
d’activitats de
formació
adreçada a
professionals

Projectes

Número
activitats

Artistes
implicats

Número de
participants

Sporá Prógrama

5

6

71

Tallers de
Frikcions

6

8

135

Classes tècniques
per a professionals

68

6

560

Dansa integrada
per a persones
amb diversitat
funcional

40

1

20

Taller +40 de la cia
Sebastián García
Ferro

32

1

18

Curs d'introducció
al Kalaripayattu
organitzat per
CRA'P (Mollet del
Vallès)

1

1

10

CIM Cicle de
Improvisació en
Moviment

2

3

13

Extemporaneous
Cities II

1

1

7

155

27

834

total

Públic
assistent

0

48

Línia

Línia de difusió i
exhibició

Línia

Projectes

Número
activitats

Artistes
implicats

Corpografies

8

13

248

Càpsules de
Creació en Cru

10

33

427

Programació
Frikcions

6

10

202

Programació
familiar

5

8

279

Programació en
col·laboració

5

13

230

total

34

77

0

1386

Número
activitats

Artistes
implicats

Número de
participants

Públic
assistent

3

6

Quebec Barcelona

4

3

BIDE

1

4

70

40

Tools: new
means for the
development of
Residencies

1

2

9

15

70

40

Projectes

Periferic
Europes

Línia de suport a
projectes
d’internacionalització

total

Número de
participants

Públic
assistent

49

Línia

Línia de suport
als projectes
de territori

Projectes

Número
activitats

Artistes
implicats

Dansa a les
escoles

18

5

Tallers Dansa a les
escoles

33

4

860

Tallers a les
escoles

74

3

460

En residència

1

6

20

Tallers familiars

5

6

110

Dansalabo

3

3

10

Habitació 1418
MACBA i CCCB

2

2

18

Barris en dansa

8

2

216

1.852

Complicitats en
dansa

2

2

42

60

Inauguració
Biblioteca
Montserrat Abelló i
l'Ateneu de
Fabricació de les
Corts

1

1

60

147

34

1796

total

Número de
participants

Públic
assistent
2454

4366
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Número
activitats

Artistes
implicats

Número de
participants

Públic
assistent

Línia recerca i
creació

86

255

0

442

Línia de producció

22

48

25

1286

Línia d’activitats de
formació adreçada a
professionals

155

27

834

0

Línia de difusió i
exhibició

34

77

0

1386

Línia de suport a
projectes
d’internacionalització

9

15

70

40

Línia de suport als
projectes de territori

147

34

1796

4366

453

456

2725

7520

Línia

total
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5/
Accions de comunicació
2018
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 que els artistes parlen sobre el seu procés de
creació. (Ex: CCC#11_Pol Jiménez) Aquest material serveix tant com a arxiu dels
projectes i artistes residents, com per a la promoció i difusió de les Càpsules.
> Enregistrament audiovisual i en diferents formats (d’acord amb les necessitats dels
artistes) de les ‘Càpsules de creació en cru’ com a material d’arxiu.
> 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
#3, per al projecte social Frikcions, i per al projecte de transmissió Sporá Prógrama.
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> Enregistrament fotogràfic i video-gràfic de la programació i activitats relacionades
amb creadors, de cara a l’arxiu i per a generar materials de difusió actualitzats.

OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS DE COMUNICACIÓ

Amb l’ampliació i diversificació de les activitats, és necessari optimitzar els canals de
comunicació per a que la informació sigui el més clara possible i arribi més directa al públic
objectiu.

PÀGINA WEB
Encara que en aquests moments és inviable fer una actualització a fons del disseny de la
pàgina web per adaptar-la a les nostres necessitats, hem començat el procés de pensar com
serà la futura web del centre. Els canvis de paradigma fan necessaris una actualització tant
estètica, com de continguts i de programari. En una primera fase, hem començat a repensar
l’estructura per presentar la informació de manera clara i que als usuaris els sigui fàcil accedir a
la informació i comprendre la naturalesa de les diferents i variades activitats que es fan al
centre. Hem contractat els serveis d’un expert professional, Jordi Espuny, que ens ha
assessorat en aquest re-estructurament i que serà el que més endavant dissenyarà el web en
qüestió.
> 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.
> Portals web amics: Associació de Professionals de la dansa (www.dansacat.org) i INAEM
(www.danza.com)
Nombre de sessions web 2018: 38.880
Nombre d’usuaris 2018: 23.138, 330 usuaris més que el 2017

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 de processos de creació i tot allo que va més enllà de la posada
en escena d’una peça o de la realització d’una activitat en concret. Una eina molt adient per
generar context i crear i reforçar vincles, on podem comunicar d’una altra manera, enriquint la
comunicació i aprofundint en la reflexió.
El 2018 el blog ha tingut 1.057 visites.

MATERIALS GRÀFICS
> Hem seguit treballant en la imatge gràfica, incidint en la seva coherència. S’ha seguit
una estructura bàsica de formats comunicatius (cartells, flyers, baners) i hem creat una línia de
disseny gràfic basada en la grafia i tipografia manual, que 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 desenvolupant també línies de disseny específiques per a cada
bloc d’activitat, com ara Corpografies, Brut Nature o l’Sporá Prógrama. Són activitats que
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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 el 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: 28 cartells específics, 62 reproduccions
Flyers repartits: 11.560 unitats

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 i com a arxiu de
l’activitat.
Vídeos generats: 58
> Com a innovació d’aquest any i pensant en un futur arxiu digital vinculat al web, hem iniciat
un procés d’investigació sobre possibles maneres de crear arxius i fons documental. Això inclou
la obertura d’un compte Ivoox per arxivar documents sonors, en format d’àudio, que
estiguin vinculats a les activitats del centre.

NEWSLETTER
> Implementació d’un nou disseny de la newsletter i canvi de sistema d’enviament que
havia quedat obsolet, per el nou sistema MailChimp que permet controlar els impactes generats
i així optimitzar les estratègies de les campanyes de comunicació. Així hem millorat l'aspecte
del butlletí, assegurant un disseny responsive que es pugui visualitzar correctament des de
qualsevol dispositiu electrònic.
> Enviament mensual de newsletter amb totes les activitats que es proposen i informació
sobre activitats dels socis i residents.
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> Enviaments puntuals i amb segmentació dels destinataris de les activitats específiques i
promocions.
> Total de destinataris: 4.846, 134 menys que l’any anterior. La baixada de subscriptors es
degut al canvi de servei d’enviament que va permetre fer una actualització real de les dades.

BASE DE DADES
Després d’iniciar un procés de consultoria amb Teknecultura amb qui s’ha treballat la
implementació del nou servei d’enviament del butlletí mensual, hem pogut millorar la nostra
base de dades, optimitzant la segmentació de públics, l’impacte de la comunicació i la
fidelització de la comunitat; gràcies al nou sistema MailChimp que disposa d’eines molt
completes per segmentar.

XARXES SOCIALS
Hem augmentat la presència de La Caldera a les xarxes socials, sempre 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 iniciat campanyes de màrqueting i publicitat, promocionant la programació i
les formacions a les xarxes, especialment a Facebook i Instagram.
> La pàgina de Facebook amb 11.313 seguidors, ha incrementat en 860 seguidors
(+7,60%) respecte al 2017.
> Perfil de Twitter amb 4.005 seguidors, 294 més (+7,3%) respecte al 2017.
> El perfil Instagram (creat al 2017) amb 1.705 seguidors, 1.181 més (69,26%) que al 2017.
> Perfil del blog dins la plataforma Tea-tron amb 1.057 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. Es imprescindible seguir treballant
per apropar-nos a un públic de proximitat i connectar amb la gent que té un vincle no
professional amb la dansa.
> Trobades amb diferents entitats del territori, per a presentar el projecte i establir
complicitats o mantenir les ja creades.
> Seguim ampliant el mailing específic per a la gent del barri, difusió personalitzada de les
activitats.
> Informació sobre les activitats a través dels mitjans informatius del districte.
> Organització i comunicació conjunta d’activitats generades amb 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.
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Acció concreta durant la campanya de la Quinzena Metropolitana de la Dansa en què
es va dissenyar un punt de llibre per marcar la programació de la Caldera dins del
programa genèric, oferint un 50% de descompte als veïns i veïnes, en una acció de
bustiada amb la distribució de 1000 unitats als domicilis del barri propers al centre.
També es va proposar un taller gratuït sobre la figura de la dona en el cinema
relacionat amb l'espectacle Kopfkino, que vam difondre a través dels canals de les
entitats del barri còmplices.

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

FIDELITZACIÓ
> Hem seguit ampliant la comunitat d’Amics de La Caldera, amb la intenció de fidelitzar el
públic i generar sinèrgies amb altres equipaments per afavorir la circulació d‘espectadors
entre els diferents centres d’exhibició de dansa i arts escèniques.
Número d’amics: 587 (74 amics més respecte al 2017).
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.
> 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
especials en les entrades per l’espectacle en qüestió).

RELACIONS PÚBLIQUES I TREBALL EN XARXA
La direcció artística fomenta les relacions públiques amb col·laboracions amb diferents
centres i esdeveniments nacionals e internacionals, així com les institucions locals.
A nivell nacional, col·laborem amb el Máster de Prácticas Escénicas ARTEA Universitat de
Madrid), Certámen Coreográfico de Madrid, amb els espais de creació L’animal a l’esquena
(Girona) i La Poderosa (Barcelona), Azala (Vitoria-Gasteiz), Teatro Pradillo (Madrid), entre
altres.
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A nivell internacional, Oscar Dasí ha visitat l’espai Akropoditi a Syros (Grècia) i va participar
juntament amb Raquel Ortega, de les Jornades sobre espais de residències ‘Tools: new means
for the development of Residencies’ organitzades per l’associació italiana Etre juntament amb
la regió de la Llombardia i el Ministeri de Cultura italià que van tenir lloc a Milà del 18 al 19
d’octubre.
Per altra banda, La Caldera ha acollit una visita de programadors alemanys organitzada per
l’ICEC, 27 de setembre i una trobada amb programadors de l’ONDA organitzada per l’Institut
Ramon Llull, dijous 19 d’abril.
Participació d’Oscar Dasí a l’Scanner 2018 al voltant de la investigació artística dins de la
creació en arts escèniques que va tenir lloc a l’Institut del Teatre de Barcelona el 12 i 13 de
desembre i a les Jornades sobre residències organitzada per l’Associació de Companyies
Professionals que va tenir lloc el 22 de novembre a l’Sgae.
Participació de Cristina Riera a la “III Jornada colaborativa de Gerentes de Espacios Creativos”
organitzada pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el dia 15 de març a la Nau Ivanow.
Així com, en la sessió de treball de Llenguatges i disciplines: potenciació de la pràctica artística
i cultural a l’aula a partir de l’estructura curricular actual, de l’eix Contextos escolars i educació
formal, en relació a la mesura de govern “cap a una política pública de cultura i educació”.
Dimecres 21 de novembre entre les 9h i les 12.30h a l’EMM Can Fargues.
Participa a la Trobada del Consell d'Innovació Pedagògica a la Fundació Antoni Tàpies.
Divendres dia 20 d'abril. Participació a Interacció 2018, octubre 2018.
També assisteix a la jornada del Consell d’Innovació Pedagògica, enguany anomenada “Teixint
vincles en educació” . 27 de juny, de 10h a 14h, al Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona.

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. Intercanvi freqüent de correus electrònics entre l’equip directiu i els socis, amb
totes les informacions 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 co-working 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.

57

MITJANS DE COMUNICACIÓ
Per als cicles de programació com ara Corpografies #3, Frikcions i les formacions de l’Sporá
Prógrama s’han dissenyat i gestionat campanyes de comunicació específiques amb
l’agència de premsa externa La Tremenda 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: 81

RECULL DE PREMSA
https://drive.google.com/drive/folders/1fk0vYDKeU6kyAJ7ps3rGamDCwyR8g4N?usp=sharing
IMATGE DE LA CALDERA
La imatge de la Caldera segueix repensant-se en línia amb el rumb que està prenent el projecte
i en coherència amb els canvis socials, tecnològics i de paradigma. Durant aquest any, hem
assentat les bases per repensar coherentment i amb perspectiva en el temps, la
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 implementat amb èxit una imatge gràfica
coherent i millorada, i modernitzat els mitjans digitals, introduint una nova newsletter amb el
sistema MailChimp.
També hem iniciat una primera fase de replantejament estructural i estètic de la pàgina web i
hem iniciat un procés d’investigació de possibles professionals per a redissenyar el logotip en
coherència amb el nou web i d'acord amb la línia de pensament de la Nova Caldera, que sigui
reconeixible, flexible, fàcilment aplicable i perdurable en el temps.
> 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.
> S’ha millorat la imatge externa de la façana, s’han renovat els pòsters de la façana
de l’edifici amb una selecció variada de fotografies de diferents activitats que s’han dut
a terme en el nou edifici, amb l’objectiu de mostrar el que es fa al centre. També s’ha
instal·lat una Lona informativa a la porta d’entrada amb tota la programació trimestral i
l’activitat del centre.
> Per a la imatge interior de la casa, especialment en referència a l’entrada, hem
iniciat el procés de repensar l’espai amb una persona experta en interiorisme d’espais
culturals, perquè valori les possibilitats de l’espai per esdevenir més acollidor i un punt
de referència per a l’encontre social. Aquest procés s’enfoca a materialitzar-se al 2019.
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Amb el suport de:
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