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1/ Valoració del projecte  
 
Al 2020 el projecte de La Caldera complia 25 anys de recorregut i volíem aprofitar aquest fet 
tan important per a nosaltres per celebrar però també per reflexionar, recopilar els sabers 
acumulats en tots aquest anys d’experiències i prendre’ns el temps per imaginar els futurs 
possibles d’un centre de creació de dansa.  
 
Al voltant d’aquesta idea central s’articulava el projecte d’activitats de l’any, concentrant una 
part important dels recursos, energies i accions al mes de maig per crear i generar un 
esdeveniment extraordinari dedicat a la temàtica del temps, les seves implicacions en la 
creació artística i en la societat contemporània. Contàvem amb la implicació de més de 50 
artistes vinculats al projecte i que, en diàleg constant amb l’equip de La Caldera, havien 
començat a generar els continguts i propostes que s’activarien en diversos contextos de 
pràctiques compartides i dispositius de presentació pública dissenyats especialment per 
l’ocasió.  
 
En aquestes estàvem quan va arribar la pandèmia i la transformació radical de la realitat que a 
hores d’ara, i gairebé un any després, encara estem aprenent a gestionar.  
 
Durant el confinament la prioritat va ser buscar maneres per sostenir els vincles amb tota la 
comunitat d’artistes que orbiten i donen sentit a La Caldera: artistes associats, creadores i 
projectes residents i el col·lectiu de còmplices implicats en la celebració temporal que estàvem 
preparant. Des del primer moment i mitjançant canals digitals es va establir un diàleg constant, 
individual i col·lectiu, per tal de conèixer la seva situació personal i professional, saber com 
estava afectant i desplaçant la pandèmia als seus projectes artístics i entendre, en cada cas, 
com podíem seguir oferint el nostre suport i acompanyament per facilitar la continuïtat de les 
seves pràctiques.  
 
Un procés intens i esgotador, però també extremadament ric humana i artísticament; es van 
obrir espais de pensament i reflexió col·lectiva d’una qualitat i potència que van resultar vital 
per a totes en aquells moments, a més d’ajudar-nos a localitzar les necessitats més urgents, 
redefinir els continguts, ressituar les activitats i redistribuir els recursos per adaptar-los a la 
nova situació. En paral·lel vam estar preparant tot el necessari per poder tornar a l’activitat tant 
aviat com les circumstàncies ho permetessin.  
 
El primer que es va poder reprendre van ser les residències. Precisament aquest 2020 havíem 
decidit ampliar el nombre de projectes que acollíem en residència degut al sorprenent 
augment del nombre de sol·licituds rebudes a la convocatòria, que gairebé s’havia triplicat 
respecte a l’any anterior. Després de gairebé tres mesos amb el centre tancat degut al 
confinament no va estar fàcil ressituar al calendari tots els períodes de residència 
compromesos, però finalment s’han pogut realitzar totes les residències amb algunes 
excepcions puntuals que s’han hagut de desplaçar, total o parcialment, al primer trimestre del 
2021.  
 
Pel que fa al suport a la creació, també s’ha incrementat lleugerament la dotació econòmica 
que s’atorga a cada projecte resident i s’han mantingut tots els altres recursos que es posen a 
disposició dels artistes residents per desenvolupar el seus processos de creació. Fins i tot es 
va aconseguir desenvolupar els projectes de residències que teníem previstos en 
col·laboracions amb estructures portugueses dintre del marc del projecte Periferic Europa's. 
 
La vivència radical del present que va portar el confinament va fer que el projecte de celebració 
al voltant del temps agafés una dimensió completament nova, desplegant significats i 
implicacions inesperades, amb una profunditat que també li donava més sentit que mai. Així, 
mitjançant eines digitals, però també explorant altres canals de comunicació alternatius, es van 
posar en circulació tota una sèrie de materials, pràctiques, lectures, accions i imaginaris entre 
el grup de més de 30 artistes còmplices que van considerar que era essencial seguir 
desenvolupant la proposta. L’objectiu era generar un arxiu o repositori del les vivències del 
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temps del confinament que ens permetés reflexionar juntes sobre com la pandèmia estava, i 
està, afectant els cossos individuals i el cos col·lectiu de la societat.  
 
Aquest nou context es va anomenar ARA(R) i es va mantenir de manera continuada i no 
presencial fins a finals de juliol, amb un intens programa d’activitats compartides que incloïa 
pràctiques performatives i d’escriptura, tallers virtuals, sessions de SMR per dormir juntes a 
través de zoom, visionat conjunt de materials audiovisuals, accions col·lectives simultànies a 
distància... ARA(R) va acabar desembocant en una trobada presencial a La Caldera quan les 
condicions ho van permetre (del 28 de setembre al 4 d’octubre), moment en el que es van 
poder compartir les pràctiques en grups reduïts i generar varis moments d’apertura a públic 
tenint cura de mantenir els protocols necessaris en cada moment. De fet ARA(R) ha acabat 
convertint-se en un laboratori excepcionalment ric que segueix produint continguts, activitats i 
propostes que s’estendran més enllà del 2020.  
 
Tot i les circumstàncies extremadament complicades finalment es va poder realitzar el 
programa que teníem previst realitzar en col·laboració amb el Grec Festival de Barcelona, 
convidant a la creadora xilena-mexicana Amanda Piña a presentar la seva darrera creació a la 
sala 6 de La Caldera acompanyada d’una Sporá i una activitat paral·lela.  
 
Seguint amb la programació, una de les primeres activitats cancel·lades va ser la Quinzena de 
Dansa Metropolitana, inicialment prevista per la segona quinzena de març. Afortunadament 
les dues propostes, Mercedes máis eu de Janet Novas amb Mercedes Peón i Catalina 
d’Iniciativa sexual femenina, es van poder reprogramar a l’octubre i desembre respectivament, 
juntament amb les activitats paral·leles que s’havien generat especialment per acompanyar les 
presentacions públiques dels treballs.  
 
El mateix va passar amb el projecte Creació i Museus, una col·laboració amb el Museu 
d’Història de Barcelona que plantejava una intervenció performativa de Laia Estruch i Marc 
Vives a la Casa de l’Aigua de Trinitat Vella, que no es va poder realitzar al juliol com estava 
previst però que sí es va poder veure al mes d’octubre.  
 
La resta de la programació o moments de presentació pública de treballs s’han hagut d’anar 
adaptant necessàriament a les condicions de cada moment i han afectat de manera especial a 
Dansa a les Escoles, degut a les limitacions per part dels centres escolars en quant a les 
activitats extraescolars. Tot i això s’ha fet tot el possible per mantenir els compromisos i facilitar 
la feina dels creadors i creadores implicats, fins i tot experimentant amb alternatives com portar 
les presentacions als centres escolars o transformar-les en programacions amb un 50% 
d’aforament.  
 
Les restriccions han afectat de manera especial a tallers i altres activitats de transmissió. Sporá 
Prógrama no s’ha pogut realitzar com estava previst; per a la primera edició de l’any havíem 
convidat a Esther Ferrer al mes d’abril, per raons òbvies es va haver d'anul·lar; com ja hem dit 
es va poder mantenir la de juliol amb Amanda Piña; malauradament les dues que havíem 
organitzat a la tardor amb Elena Córdoba i Cuqui Jerez es van haver de cancel·lar pocs dies 
abans de les dates de realització per canvis en les restriccions sanitàries que feien imposible la 
seva realització. Esperem tenir la capacitat de reprendre el projecte amb elles al 2021, però de 
moment preferim no comprometre dates fins que la situació no sigui més clara i estable.  
 
En la mida del possible s’han anat reprenent les activitats de difusió de la pràctica de la 
dansa i la creació d’una comunitat diversa com el Taller de dansa i moviment de Jordi 
Cortés i Complicitats en moviment d’Álvaro de la Peña.  
 
Malgrat les dificultats actuals, s’han seguit realitzant les activitats dissenyades per apropar 
la dansa a les noves generacions: la Programació familiar, Dansa a les escoles, els Tallers 
familiars, Dansalabo i En Residència, adaptant-les a les mides de seguretat en cada moment. 
Una inversió i una aposta per la creació d’un futur públic, però també (i sobretot) ens interessa 
la seva capacitat d’obrir espais sensibles i relacionals entre les/els més joves, 
absolutament necessaris i complementaris al sistema educatiu.  
 



5 

 

Aquest 2020 també s’ha fet una inversió molt gran en temes de comunicació, avançant amb la 
nova web de La Caldera que està a punt de veure la llum, a més de generar tot un nou entorn 
gràfic coherent, alhora que extremadament flexible per poder adaptar-se a la gran diversitat de 
continguts i contextos que es generen al centre. També s’ha aprofundit i dedicat molta feina i 
recursos a desenvolupar diversos projectes de publicacions que acabaran conformant una 
línia editorial pròpia que anomenen LO OTRO.  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Imatge gràfica d’ARA(R) 
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2/ Línies estratègiques i objectius 
 
 
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 al 2020 

Programa Dansa a les escoles  

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

En Residència a l’Institut Pedralbes 

Programació de dansa 

Programació familiar  

Barris en Dansa i Complicitats 

Tallers familiars i Dansalabo 

Dansa integrada amb Jordi Cortès 

Taller +40 de la cia.Sebastián García Ferro 

Col•laboracions amb Diables Les Corts, Centre Higiene Mental 

 

 
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 al 2020 

Residències per a creadors 

ARA(R) 

Formació continuada per a professionals 

Sporá Prógrama 

Participació en projectes de ciutat com Creació i Museus, Festival Grec de Barcelona 

Programació Corpografies 

Càpsules de creació en cru 
 
 
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. 
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Accions realitzades al 2020 

 

Districte Les Corts 

•Participació a sessions de treball de la Taula de Cultura de Districte Les Corts. 

•Visites i reunions amb diversos regidors/es i tècnics/ques de Districte Les Corts per conèixer 

La Caldera i el seu projecte i per a plantejar projectes de futur.  

•Participació a reunions amb Districte i entitats de Les Corts per a l’organització de la Festa 

Major.  

•Reunions de treball amb l’Escola Les Corts (ara Institut Escola Plaça Comas) per dissenyar el 

programa de tallers de dansa a l’escola. 

 

Col·laboració amb institucions, entitats i projectes a nivell local i Catalunya 

•Premi de l'Institut del Teatre com cada any, la Caldera col·labora cedint espais de residència 

per els finalistes i participació al jurat de selecció. 

•Visita dels estudiants del Grau de Pedagogia de l'Institut del Teatre a La Caldera per conèixer 

les accions i els contextos de transmissió que es duen a terme al centre (30 octubre). 

•Reunió amb Elisava i establiment d’acord de col·laboració. 

•Reunions i visites d’equip de MUHBA i Castell de Montjuïc per desenvolupar propostes 

conjuntes de processos de creació en el marc de Creació i Museus dins el programa GREC. 

 

Participació en esdeveniments de ciutat 

•Sessions periòdiques amb equip de Graner, La Poderosa, Antic Teatre per desenvolupar el 

plantejament del futur Sâlmon i la seva nova estructura organitzativa col·laborativa i de 

programació. Sessions de treball amb l’equip de curadoria i de producció. 

•Jornada professional de Sâlmon 2020 a La Caldera.  

•Participació en el programa Creació i Museus dins el marc del GREC, en col·laboració amb 

MUHBA Casa de l’Aigua. 

•Participació en la Quinzena Metropolitana de la Dansa. 

•Programació a la Caldera en el marc del GREC. 

 

Participació en sessions de treball de diverses comissions institucionals 

•Participació a sessions de treball "Cultura i Educació al PAM 2020-2023" d’ICUB. 

•Membres del Consell Innovació Pedagògica, organitzant programes escolars i assistint a 

sessions de treball del Consell. 

•Assistència a la jornada “Mesurar la participació cultural? Com i per a què”, organitzada per 

l’Observatori d’Indicadors Culturals d’ICUB. 17 setembre. 

•Participació a reunió webinar sector Cultura de proximitat, organitzada per l’Observatori 

d’Indicadors Culturals d’ICUB. 26 octubre 

•Participació del director artístic de La Caldera en la comissió de selecció dels projectes 

triennals de l'ICEC. 

 

Centres i fàbriques de creació 

•Reunió de Fàbriques de Creació i ICUB i visita als nous apartaments per a creadors/es a 

Fabra i Coats. 

•Reunions entre Espais de Creació i entre Fàbriques de Creació per tal de compartir 

problemàtiques, posicionaments i mesures a implementar per atendre a les condicions 

sanitàries derivades del COVID. 

•Reunions amb ICUB i Fàbriques de Creació per tal d’analitzar l’estat de la qüestió i 

perspectives de cara al nou curs. 

•Assistència a diverses trobades i reunions de Xarxaprod, i a la jornada “Els espais de creació a 

partir d’ara” del 22 de juliol. 

•Participació d’Oscar Dasí en el disseny i organització de la jornada de Xarxaprod del 16 de 

desembre “Residències artístiques. El temps i la pandèmia”, amb Pau Catà, Instituto del tiempo 

suspendido i Ángela Serino, i amb Lara Brown com a artista participant a ARA(R). 

 

Nacional 

•Trobada amb Idoia Zabaleta del centre de creació Azala (Lasierra, Vitoria), per establir 

possibles col·laboracions compartint suport a projectes artístics i residències (13 octubre). 
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•Col·laboració amb el Certamen Coreográfico de Madrid oferint espai de residència. 

 

Internacional 

•Treball en col·laboració amb Festival Citemor i O Ruo do Fumo de Portugal per a l’intercanvi 

de residències, en el marc del projecte Periferic Europes, amb el suport de l’Institut Ramon 

Llull. 

•Invitació per part del Simposi Internacional d’Art Electronic (ISEA) a reunió de presentació per 

a possibles col·laboracions futures. 

•Invitació de workspacebrussels, estructura belga de suport a la creació escènica 

contemporània amb seu a Brussel·les, per participar en una xarxa internacional informal 

d'espais que compartim una determinada ètica relacional i de diàleg amb els projectes artístics i 

les/els creadors.   

 

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 al 2020 
Entrenaments per a professionals de l’APdC  
Sporà Prógrama 
Formació Acull 
Col•laboracions d’assessorament amb El Climamola 
Càpsules de creació en cru 
ARA(R) 
Corpografies 

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 al 2020 
Implantació del programa WIP29 de gestió
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3/ Activitats 2020 

 
SUPORT A LA CREACIÓ 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Fotografia càpsula de creació de Norberto Llopis presentant ‘NO-HUECO’ 
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>> Residències 
L'objectiu de La Caldera és donar suport a la creació de trajectòries artístiques i és per això que 
un dels seus programes troncals del centre són les residències, espais d'experimentació i 
investigació, creació i producció on l'artista se senti acollit i acompanyat per desenvolupar el 
seu treball. Per aquesta raó estem realitzant un esforç per intentar millorar, de mica en mica, 
les condicions que s'ofereixen als artistes i col·lectius en residència. 
 
Al 2020 es segueixen mantenint els ajuts per despeses de viatge i es manté la quantia de 
l’ajuda a la manutenció que es va augmentar al 2019. 
 
També es manté la partida pressupostària d’ajuda a la producció que al 2019 es va augmentar 
un 50%. Aquests ajuts puntuals s’atorguen a partir del diàleg que s'estableixi entre els creadors 
residents i la direcció artística del centre, per cobrir necessitats específiques de determinats 
projecte i facilitar el seu correcte desenvolupament. Enguany els artistes residents per 
convocatòria pública que han rebut aquesta ajuda han estat, Rosa Romero, Silvia Zayas, 
Blanca Tolsà, Mònica Muntaner, Joao Lima, Norberto Llopis i Anna Fontanet. A banda de la 
convocatòria pública també s’ha dotat d’una ajuda a la producció a Lara Brown i Esther 
Rodríguez-Barbero. 
 
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. 
 
 

Total de residències realitzades a La Caldera al 2020 
 

a) Residències de creació: 56 
13 residències de creació per convocatòria pública 
9   residències de creació d’artistes residents estables  
4   residències de creació en xarxa, en col•laboració amb altres entitats / esdeveniments 
5   residències de creació d’interès artístic / Altres residències 
5   residències ampliació convocatòria 2019 
8   residències de creació en lloguer 
12 residències last minute 
 

b) Residències tècniques: 6 
2   residències tècniques per convocatòria pública 
2   residències tècniques d’artistes residents estables 
2   residències tècniques en xarxa, en col•laboració amb altres entitats / esdeveniments 
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 > Convocatòria pública de residències 
 

 
Residències realitzades: 
 

Anna Fontanet ‘Nan’  
NAN (Now ask nothing) és un procés d'investigació enfocat a la creació 
trajectòries emocionals. Informació sonora circumstancial o deliberada 
abocada a temptatives i/o expectatives en moviment. Partint com a 
elements en escena: el cos, la veu, el moviment i la freqüència sonora. 
La metodologia de treball en aquest període qüestiona els conceptes 
de continuïtat, transformació i l'element discursiu de la trajectòria en 
moviment. Així com la percepció tridimensional temporal, entre el 
moment present, passat i futur immediat. 

 
Residència realitzada: del 9 al 20 de març, dates previstes del 15 al 17 d’abril i cancel·lades, 2 
al 5 de juny i de l’1 al 10 de setembre i del 18 al 22 de gener del 2021. 

 
 

Blanca Tolsà ‘Ecoica’ 
Una càmera anònica és una habitació que absorbeix qualsevol so, 
fent-lo desaparèixer crea una situació d’il·lusió acústica absoluta, no 
només de l’exterior, sinó també es pot produir tot un so per a una 
persona que estigui centrada dins de la càmera. 
L’aïllament acústic i visual crea una descripció del cos amb la ment. 
Emetem un so amb el nostre cos però la ment no té cap registre, donat 
que ha 
interromput el circuit d’emissió / reflexió / percepció. El cos té un desig 

o intenció concreta però mai es pot consumir; l’acció o la paraula no condueixen a res, no 
aconsegueixen concloure. 
La incoherència apareix contínuament a la presa de decisió de la societat, a on sovint la 
paraula i els actes polítics estan especialment desvinculats dels mateixos contextos en els 
quals tenen repercussió major. La cerca d’aquesta incoherència entre la ment i el cos ens 
permet explorar i retratar aquest estat de dissociació entre l’acte i el seu reflex, però també 
coneixem la naturalesa del nexe que ens uneix. 
Aquest projecte explora aquestes relacions a través del so sintetitzat, el moviment, la veu i la 
llum. 
 
Residència realitzada: dates previstes de l’1 al 9 d’abril cancel·lades, del 2 al 26 de juny, del 17 
al 30 d’agost, de l’1 al 18 d’octubre, del 2 al 29 de novembre, de l’11 al 15 de gener del 2021, 
del 8 al 12 de febrer, del 22 al 26 de febrer. 

 
Bruno Brandolino ‘Nueva creación’ 
‘Nueva Creación’ és una investigació sobre el llenguatge encarnat que 
parteix del subjecte / cos comunicant i de les seves possibilitats 
perceptives i expressives per abordar l'ampli rang de la comunicació 
humana. Un dispositiu de converses ineficaços, erràtiques i no 
concloents que guia l'atenció de l'interlocutor a través de l’estudi del 
paper i els efectes del gest, l'expressivitat facial, el so, la prosòdia i la 
paraula en l'acte comunicacional. Una invitació a comprometre amb la 
confusió, la incongruència i l'absurd per subvertir l'hegemonia de 

l'enteniment racional i la referencialitat a el món simbòlic - els seus conceptes, subjectes i 
objectes- com a única forma de comunicar-nos. 
Durant la seva residència a La Caldera han dissenyat un seguit de pràctiques que els ha 
permès estructurar el dispositiu coreogràfic d'aquesta nova creació. Tal dispositiu pretén 
reproduir una dinàmica de conversa en tant forma de guiar i modular l'atenció de l'interlocutor. 
Activar aquest dispositiu ha suposat especular i manipular els sentits presents en certes 
configuracions expressives evitant cristal·litzar o referenciar elements exteriors de forma 
precisa i / o conclusiva. 
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Residència realitzada: del 10 al 28 d’agost del 2020. 
 
 

 Daniel Morales ‘El vuelo’ 
L'origen d'aquest treball parteix d'un aparent desequilibri en què vivim 
constantment: li donem molta importància als líders quan no sabem si 
realment els necessitem; en molts llocs del món la gent surt al carrer 
cridant pels valors que els governs tiren per terra, mentre que en altres 
llocs aquesta informació passa de manera anecdòtica, endormiscats 
en una mentida on allò instantani sacia les nostres ànsies i no 
escoltem les nostres veritables necessitats. L'instint es perd. Els valors 
de paraula i el fals benestar, "tot bé ...". I si mirem una mica més 

endins? I si no tot està bé? 
 

Residència realitzada: del 3 al 12 de febrer del 2020. 
 

 
Georgia Bettens i Javier de la Rosa ‘Debris’ 
Debris (el títol inicial del projecte presentat era Evaporation) prové 
d’una notificació i gestió especialitzada de la sensació, l’espai i el 
temps, relacionada amb la nostra experiència de nosaltres mateixos i 
del medi extern. Amb aquest particular fet de notar, pensar i apropar-
nos al moviment, esperem ampliar la consciència corporal dels 
espectadors. Els nostres cossos són vaixells en els jocs artístics en els 
quals estem involucrats. A través del joc, creem contingut. Els nostres 
cossos són conductes d’una força més gran. 

 
Haver centrat el temps, l’espai i el suport durant el període de residència a La Caldera, és un 
privilegi per a nosaltres. Més concretament hem treballat per ampliar i desenvolupar aquesta 
peça en una peça llarga, no obstant això, la residència en general ha facilitat una expansió més 
profunda del nostre treball, metodologia i pràctica, permetent madurar i evolucionar el nostre 
art. 
 
Residència realitzada: del 9 d’octubre al 9 de novembre del 2020. 
 
 

Iniciativa Sexual Femenina ‘La Mártir Felicitas’ 
Seguint amb la indagació sobre la noció de "cos violent" que ja 
iniciàrem en la nostra peça Catalina a través de la dansa social que és 
el pogo, en el present projecte dirigim la nostra atenció al martiri, la 
seva estetització i la seva sexualització. 
 
La màrtir Felicitas part de la nostra presa de contacte amb el Museu 
dels Sants d'Olot (Girona), on vam poder observar les estàtues-models 
i el seu sòrdid destí sense glorificació ni estilització. Partint del que 

nosaltres anomenem "la metodologia del límit" (consistent en identificar les nostres limitacions 
físiques i morals i en decidir si volem o no sobrepassar-les), ens proposem la construcció d'un 
cos, no per sofrent menys polititzat, no per embellit menys desitjós de envilir. 
 
Residència realitzada: del 15 al 25 de juliol, del 16 de novembre al 8 de desembre del 2020. 
 

 
Joao Lima ‘Cavalo do cão’ 
Quines relacions poden existir entre la història i el temps físic en la 
nostra actualitat? En aquesta època es compleix, en què el capitalisme 
avança algunes subjectivitats a un procés d’acceleració i desaparició 
temporal, de quina forma podem concebre la dimensió històrica? 
Aquest ha estat el nostre punt de partida: indagar sobre l’experiència 
del temps i la noció d’història a través del llenguatge escènic. 
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Residència realitzada: del 5 al 30 d’octubre del 2020, del 2 al 20 de novembre, del 18 de gener 
al 5 de febrer del 2021. 
 
 

 
 Laia Estruch i Marc Vives ‘Cantar el agua’ 
La possibilitat de realitzar aquesta residència pel Marc i la Laia és un 
compte pendent. Els interessos d’ambdós s’han anat entrellaçant des 
de fa més de 10 anys realitzant projectes que apuntaven a llocs 
diferents però que podien jugar amb elements similars. Treballar en 
referència a la veu i a la gestualitat de l’aigua, practicar-los a terra, 
trobar rutines de de treball, i tornar-los a portar a l’aigua. Sense un 
projecte previ definit però amb tots els llaços en comú s’han plantejat la 
residència per a completar i recolzar la pràctica de l’altre i el desig com 

a punt d’inici d’una possible col·laboració. 
 

Residència realitzada: dates previstes i cancel·lades 31 de març, 7, 14, 23 i 30 d’abril i 
posposades a del 5 de juny al 3 d’agost, del 27 d’agost al 13 d’octubre. 
 

Laila Tafur ‘Carne de canción’ 
El ball és el meu ofici, la cosa que jo practico, on aspiro a certa 
mestria. La dansaire experta desitja l'aparició d'una forma en un cos, 
balla al peu del canó d'una o altra possibilitat. Es mou entre 
l'abundància i la falta, amb tot, la chicha i la ficció. Aprèn a sostenir-se 
en l'en la desestabilització. En la trobada amb la cançó, la dansaire es 
llança també al que encara no produït però des d'una lògica encara 
més distant. És una agosarada, fa com si sí sabés i ho aconsegueix 
fer. Com l'ignorant de Ranciere, titila entre el saber i el no saber colant-

se en tots dos, barreja coses estant atenta als afectes i la seva brúixola és el plaer contingut en 
el fer. D'aquesta manera qualsevol pla o teoria és susceptible de ser actualitzat per la pràctica, 
mantenint-se sempre encara per definir. 
 
La dansaire-cantant es torna audaç en el seu estudis de erudita ignorant, si la vida crida ella 
canta la cançó de la fricció entre formes i les forces, entre la carn i el significat, entrant en la 
potència del tutti froti, clamant la urgència per trobar altres pràctiques i altres maneres de 
produir coneixement, esquerdar els estatuts i disciplines gràcies a allò que està a l'abast de la 
mà, sostenint-se en el joc i el plaer. 
 
Residència realitzada: dates previstes i cancel·lades del 14 al 26 d’abril  i posposades del 8 al 
26 de juny del 2020 i del 21 al 24 de setembre. 

 
 
Mònica Muntaner ABRIL (Al voltant del cos, la dansa i el ioga ) 
Si miro enrere, la majoria dels meus projectes artístics s'han alimentat 
de material autobiogràfic com a eina d'estudi, de manera que la 
biografia ha esdevingut sempre un tema recurrent a l'hora d'entrar en 
processos d'investigació, creació i producció. Però alhora si repasso el 
meu passat, observo que la pràctica del ioga, de manera invisible, ha 
estat sempre present en tots els meus projectes. Podríem dir que el 
ioga m'ha acompanyat i m'acompanya a l'hora de viure. 
 

CDI és un projecte que neix el 2019 com a treball final de la formació de 4 anys de Hatha yoga 
a l'escola Equilibrium de Barcelona. És una recerca sobre la relació intrínseca que existeix 
entre el cos de dansa i el cos de ioga i que s'expressa en tres direccions diferents: teòrica, 
practica i escènica. 
 
Abril és el nom de la filla que mai vaig tenir, però també és el nom d'una peça escènica en vies 
de construcció. És un desig que es manifesta com una possibilitat quàntica. Tot està escrit en 
el meu cos, tot està a dins només falta deixar-ho sortir per ser compartit. 



14 

 

Residència realitzada: dates previstes i cancel·lades del 20 al 30 d’abril i posposades del 8 al 
26 de juny del 2020. Del 8 de setembre del 2020 al 28 de febrer del 2021, tots els dimarts i 
dijous en la que està realitzant pràctiques de moviment vinculades al Ioga amb un grup de 10 
persones no professionals. 
 

 
 Norberto llopis ‘NO-HUECO’ 
A occident es tendeix a entendre la significació, l'acció i el canvi des de 
la perspectiva del traç, des de la perspectiva de la figura. Tot canvi 
depèn d'un acte, d'un personatge que actua, d'una figura o heroi que 
opera un canvi. A ‘NO -HUECO’ ens agradaria investigar com podria 
donar-se la significació, l'acció i el canvi des de la perspectiva de la 
superfície d'inscripció. Des d'aquesta perspectiva les coses succeeixen 
gairebé sense passar, més que un canvi patent de les figures que 
posem sobre l'espai, es tractaria d'un desplaçament en la superfície, 

una esllavissada del pla sobre el qual la figura es fa visible, aquest desplaçament és en certa 
manera un succés invisible. Com si s'operés un crim blanc, un assassinat invisible, un homicidi 
de fons, un assassinat sense assassí ni cadàver. 
 
La peça ja ha tingut un primer període de recerca en què es va treballar els elements visuals de 
l'obra, en la residència a la caldera voldríem han treballat a fons la part de moviment i intentar 
donar forma a una peça acabada amb tots els seus elements. 

 
Residència realitzada: del 23 de novembre al 18 de desembre del 2020. 
 
 

Rosa Romero ‘DEBUT’ 
DEBUT és un solo on la performer travessa un acte d'iniciació davant 
el públic per a ser acceptada, ser estimada al capdavall. És un desig 
de pertinença a la comunitat. Com en tot acte iniciàtic, la iniciada ha de 
demostrar la seva vàlua enfrontant-se a el grup sola i amb tot el seu 
cos. S'atura davant del públic, la comunitat de la qual depèn la seva 
acceptació, i els diu: mireu-me. Hi ha dos aspectes essencials sobre 
els quals ha treballat durant la residència: Entrenar la creació 
espontània i aprofundir en el cos flamenc. 

 
Residència realitzada: del 29 de juny al 13 de juliol i de l’1 al 17 de setembre del 2020. 
 

 
Sílvia Zayas ‘deep’ 
deep ha estat la fase inicial d'un projecte d'investigació i producció 
artística que treballa amb les tensions entre modes diversos de 
percepció subaquàtica. deep ha estat l'inici d'una investigació de llarga 
durada sobre percepció subaquàtica (sobretot acústica) i comunicació 
en ratlles i mantes principalment. 
  
A partir d'aquesta residència, on es preveu la materialització d'una 
pel·lícula, el projecte pretén continuar a través de la col·laboració amb 

científics com Michel André (director del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de la UPC, 
especialista soroll antropogènic i cofundador del projector Listening to the deep ocean- LIDO), 
Claudio Barría (biòleg marí, especialista en elasmobranquis, i cofundador de l'associació 
catsharks per a la recuperació de ratlles i taurons de Catalunya), entre altres. 
 
Residència realitzada: primer període previst del 20 al 30 d’abril del 2020 i posposat del 14 de 
juliol al 9 d’agost del 2020. 
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Residències posposades pel 2021: 
 
Anna Muchin ‘Seekers’ 
Aquest projecte va sorgir per primera vegada arran dels plans d’austeritat aplicats per Europa i 
el govern grec responen al dèficit estructural de Grècia. Els canvis dramàtics que han viscut en 
l’àmbit íntim de persones, veïns, amics, la meva família. Va convertir el dia a dia en una nova 
norma de vida 
on s'havia de buscar maneres de doblegar-se, com les canyes, per no trencar-se. Com ens 
movem per aquest canvi? Com vivim amb ell? Com hi responem? 
Aquestes són les preguntes que vull explorar amb ‘Seekers’.  
Després de l'examen de la meva pràctica artística i el marc de treball enguany i voldria 
observar la relació d’àmbits públics i privats sota canvis socioeconòmics dràstics, he imaginat 
un projecte articulant-se a través de 3 objectes: un llibre, un disc, una performance. M’imagino 
aquests 3 objectes enllaçats a través del text ‘Deep is The Night, Close’ que tindrà una variació 
de poema, una variació de cançó i un text per a la representació. 

 
Dates de residència: prevista del 6 al 19 d’abril. Degut a que aquesta artista resideix a 
Brusel·les s’ha posposat la seva residència pel 2021. 
 
Nazario Díaz ‘Otro borrado a través de la insistencia’ 
‘Otro borrado a través de la insistencia’ (al igual que 'Sostener un cuerpo/Sostener un lenguaje', 
'Mis Aleatorias' o 'Háblame, cuerpo') és un camp d'estudi que pertany a ‘Looking for Pepe’, un 
procés d’investigació que es va iniciar al 2016 a partir de la figura de l'artista cordovès Pepe 
Espaliú (1955-1993), per desplegar una sèrie de qüestions al voltant del cos, del llenguatge i 
del territori. 
Albiro que ‘Otro borrado a través de la insistencia’ pugui ser la última etapa d'un procés que 
començo a 2016 a el qual, lluny de tota pretensió mitificadora, intento confrontar el meu ésser 
terrenal amb l'home corrent que coexistia amb la icona mediàtica generada pel mateix Pepe. 
El context crític que em permet desenvolupar els primers interessos en relació a ‘Otro borrado a 
través de la insistencia’ és el programa de estudis P.I.C.A. (Programa d'imaginació col·lectiva i 
creació artística), que té lloc a Azala (Vitòria-Gasteiz). En ell, una comunitat temporal d'artistes i 
investigadorxs de diverses disciplines generem un terreny comú de pensament i acció al voltant 
dels nostres projectes personals. 
D'aquesta manera, si els primers treballs i materials de ‘Looking for Pepe’ esbossen una sèrie 
d’estratègies per desplaçar la presència del performer  i pensar un 'fora de camp' que permet 
aturar la mirada en allò no necessàriament definit per la autoria, ‘Otro borrado a través de la 
insistencia’ recull aquest relleu per incidir una vegada més en la idea de desgast i desaparició 
d'aquest cos -aquest tòtem percebut com a entitat física, moral i espiritual- però donant relleu a 
la perifèria, al marge, al contorn, a allò que no està del tot nítid, definit en primer pla. 

 
Dates de residència: prevista per novembre o desembre del 2020 per motius de calendari de 
l’artista s’ha desplaçat al 2021, concretament del 8 al 21 de març. 
 
 
Residències tècniques realitzades: 
 

Diana Gadish ‘Atlantis2020’ 
Atlantis2020. Rèquiem per un paisatge pren forma a partir d’una 
recerca entorn el cos, el moviment i la presència que es va iniciar al 
2017. 
 
El treball parteix de la memòria corporal, sobretot en relació al/s 
territori/s i a la mort. Com a memòria corporal s'entén no només la 
memòria personal, sinó també tota la memòria heretada i la memòria 
compartida (col·lectiva). Des del cos exposat es busca incidir sobretot 

en la memòria col·lectiva negada, per accedir al subconscient col·lectiu que ha quedat soterrat. 
Una memòria que connecta amb la crueltat i la violència de l’ésser humà, i que ho fa des del 
dolor i el plaer, des de la destrucció i des de l’anhel primari de vida.  
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Durant tot el període de recerca d’aquest projecte, s’han anat fent vàries presentacions 
públiques en diferents formats. Actualment, la pràctica que s’ha anat elaborant, s’està 
formalitzant en una peça escènica per la qual s’ha fet una residència tècnica a La Caldera. 
 
Residència realitzada: del 24 al 31 d’agost del 2020. 
 

 
Julián Pacomio i Ángela Millano ‘PSYCHO’ 
PSYCHO és una peça sobre dues seqüències cinematogràfiques 
gairebé iguals (la pel·lícula "Psycho" d'Alfred Hitchcock i el remake 
homònim de Gus Van Sant realitzat en 1998). Què és el que apareix 
quan es veuen simultàniament dues coses diferents entre si, però 
pràcticament idèntiques? 
 

PSYCHO és una peça sobre l'anatomia de dues imatges i el seu 
escorxat. 

PSYCHO és una manera de dilatar el temps de cada cos i fer present el seu pes. 
PSYCHO és aturar el flux del temps i observar amb rigor els instants i els detalls del que passa 
a dins. 
PSYCHO és un joc de miralls. 
PSYCHO va sobre dobles. 
PSYCHO és una còpia més el seu original. 
PSYCHO és molt més que un remake. 
PSYCHO és una gota de sang caient sobre un bassal de sang. 
PSYCHO sónlínies verdes i grises horitzontals. 
PSYCHO té a veure amb el tercer home. 
PSYCHO és un tercer cos. 
 
PSYCHO forma part de el projecte de recerca Asleep Images, de què també forma part la peça 
Make It, Do not Fake It (2018) i que es pregunta: ¿Pot una persona en si emmagatzemar, ser, 
representar i reproduir continguts cinematogràfics? 

 
PSYCHO s'estrenà al novembre de 2019 dins de festival Temps d'Images a Lisboa. La seva 
presentació es farà a Appleton Square, una galeria d'art (white cube). Creiem que ha estat 
important per a l'evolució d'aquest treball comptar amb una residència tècnica després 
d'aquesta primera trobada amb el públic per poder, a partir de la reflexió al voltant de 
l'experiència a Lisboa, fer els ajustos necessaris i comprendre com ha de ser la posada en 
escena tècnica de la peça per a la seva següent presentació, que va ser al pati de la Casa 
Encendida dins el context de la programació "Unalmes" els dies 14 i 15 de febrer de 2020. 

 
Residència realitzada: del 27 al 31 de gener del 2020. 
 
Laida Azkona i Txalo Toloza ‘Teatro amazonas’ 
Aquesta residència finalment no es va realitzar a La Caldera per motius de producció de la 
companyia. 
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   Fotografia de Daniel Morales presentant ‘El vuelo’ en una càpsula de creació en cru 

 

 
 
 
Amb l’interès d'establir relacions de continuïtat, sempre que és possible, intentem acollir 
creadors i creadores de convocatòries d’anys anteriors que necessiten espai d’assaig per 
continuar desenvolupant el projecte seleccionat més enllà de l’any natural. 
 
Continuïtat artistes residents anys anteriors: 

• Raquel Klein, del 9 al 15 de gener del 2020. 

• La Buena Companyia, del 13 al 28 de gener del 2020. 

• Juan Miranda i Maria Vera, del 17 al 25 d’abril del 2020, dates previstes i cancel·lades. 

• Amaranta Velarde, del 16 de juny al 8 de juliol. 

• Las Detectives, del 10 al 21 de desembre. 

• Vero Navas, del 17 al 20 de setembre. 

 

 

> Residències artistes residents (socis Caldera) 
La Caldera està formada per un col·lectiu de socis que, com a artistes residents estables, tenen 
accés als espais del centre per desenvolupar els seus projectes (fins a un màxim d'ocupació 
d'un 50%), a canvi del pagament de les quotes establertes i els serveis dels quals fan ús. 

 
Actualment els socis residents són: 
Montse Colomé, Álvaro de la Peña, Inés Boza, Toni Mira, Claudia Moreso, Carles Mallol, Alexis 
Eupierre, Jordi Cortés, Raül Perales, Guy Nader, Roser López Espinosa, Sebastián García 
Ferro, Sarah Anglada, Silvia Lorente, Miquel Ruiz i Rosa Pino. 
 
9 dels artistes residents estables han desenvolupat la seva feina de creació a La Caldera: 

Jordi Cortés, participa en una nova creació juntament amb la companyia alemanya DIN A 13, 
on creen conjuntament la peça Cellar&secrets amb assajos previstos del 17 d’agost al 4 de 
setembre del 2020, però finalment com va passar a ser una creació a través de plataforma 
online només es va fer ús de l’espai de La Caldera, el 20, 21 i 28 d’agost. 
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Guy Nader i Maria Campos, assagen Set of Sets i inicien una nova creació, de l’1 al 28 de 
febrer, del 2 al 6 de maig dates previstes i cancel·lades, del 20 de juliol al 21 d’agost, del 14 al 
18 de setembre i del 16 al 18 de novembre del 2020.  

 
Raül Perales, dates previstes i cancel·lades de l’11 al 15 de maig, assaja Projecte Nins del 29 
de juny al 15 de juliol del 2020 i Els porcs també mengen verd del 7 al 29 de setembre. 

 

Roser López Espinosa, assaja Trama, Novembre, Hand to hand. Del 14 al 17 de gener, del 
10 al 18 de febrer, de l’1 al 3 de març. Dates previstes i cancel·lades: del 27 al 31 de març, de 
l’1 al 12 d’abril. 

De l’1 al 30 de juny, del 9 al 18 de juliol, 7 i 8 d’agost, del 27, 28, 29 de setembre, del 7 al 29 
d’octubre, del 2 al 11 de novembre i del 16 al 27 de novembre. 

 
Sebastián García Ferro, dates previstes i cancel·lades del 25 al 30 de març del 2020, de l’1 al 
18 d’abril, del 22 de maig al 3 de juny, 17, 18 i 19 d’agost. 

 

Toni Mira, assaja una creació per a un mapping del MITS del 26 d’octubre al 8 de novembre. 
 
Sarah Anglada, del 18 al 26 de febrer assaja una nova creació juntament amb Jorge Albuerne 
i Jose Luís Redondo. 
 
Inés Boza assaja del 8 al 18 de juny, del 6 al 9 de juliol, del 6 al 30 de novembre.  
 
 
Pel que fa a les residències tècniques, un cop més al 2020 s’ha ofert la possibilitat d'acollir 2 
projectes proposats, en aquest cas, un de Miquel Ruiz i Jordi Cortés i un altre de Raül Perales: 
 
NOTENOM de Miquel Ruiz i Jordi Cortés, de l’1 al 5 de març del 2020. 
 
‘Els porcs també mengen verd’ de Medusa Cultura, del 9 al 15 de març del 2020 amb 
producció de Raül Perales. 
 

 

 
> Cessions d’espai: residències en xarxa, en col·laboració amb 
altres centres de creació, projectes i entitats d'àmbit local, 
estatal o internacional.  
Residències que sorgeixen a partir del contacte i el diàleg amb altres agents per establir 
col·laboracions que ajudin a oferir continuïtat a la feina dels creadors i a la seva circulació entre 
diferents territoris. 

 
Festival Sâlmon: arrel de la participació de La Caldera en el Festival Sâlmon s’acull una 
residència tècnica de Joao Fiadeiro del 20 de gener al 6 de febrer. 

També s’acull en residència a Xavi Manubens qui també forma part de la programació del 
Salmon. Del 13 de gener al 7 de febrer. 
 

Projecte Perifèric Europes Portugal i Grècia: en relació a aquest projecte europeu en el que 
portem treballant ja des del 2017, enguany hem acollit la residència de Sergi Faüstino amb la 
participació de Viviane Calvitti i Mercedes Recacha, amb el projecte 30 ANYS D’ÈXITS. Del 8 al 
19 de juny i del 28 de desembre del 2020 al 10 de gener del 2021. 
 

Certamen Coreogràfic de Madrid: com cada any La Caldera ofereix una residència com un 
dels premis que s'ofereixen al Certamen, en aquesta ocasió acollirem una residència de 
Guillem Jiménez. Dates posposades al març del 2021. 
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Residència PostBIDE, un any més La Caldera acollirà 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, enguany al 
novembre. Prevista al novembre però degut a que el BIDE enguany s’ha realitzat al novembre, 
aquesta residència s’ha cancel·lat. 
 
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. S’han acollit els assajos de Sílvia Batet, 
Mabel Olea i Claudia Mirambell, del 9 de setembre al 25 de novembre. 

 

Residència en col·laboració amb el Centre Cívic Tomasa Cuevas, La Caldera col·labora 
amb el centre cívic que tenim paret per paret oferint un assessorament artístic als seus 
residents i en cas de necessitar-ho també espai, com ha estat en el cas de Vanessa Kamp que 
ha estat treballant en el seu projecte ‘This is velvet’. Del 5 al 12 de març. 

 

 

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

 

Itxaso Corral 
Durant 2017 i 2018 va participar al PEI (Programa d’Estudis Independents) del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA) a on va iniciar una investigació al voltant  dels conceptes 
de porositat, escolta i allò paranormal, reflexionant sobre els processos de legitimació de les 
veus i els cossos i les relacions d’aquestes legitimacions amb les estructures de jerarquia i 
poder que es donen en els camps de l’ Educació y el Saber. Una vegada acabat el programa 
d’estudis, veient que tot i haver realitzat múltiples i variats màsters al llarg de la seva vida, cap 
ha estat oficial i per això no està legitimitzada per a fer una tesi doctoral a l’ús, decideix 
organitzar-se la seva pròpia Tesi Doctoral, es proposa Ser Doctora Honoris Causa però de 
tipus domèstic, un doctorat mutant, col·lectiu, ple de trobades amb altres persones, una 
direcció de tesi mòbil, múltiple i en xarxa.  
 
A La Caldera he desenvolupant una nova fase d’aquesta Tesi Doctoral Paranormal 
(cantada). Allò paranormal apareix com aquest lloc des del qual desxifrar estructures de 
poder que domestiquen les nostres entranyes de forma subtil i certera. Allò paranormal com 
allò no compatible amb la norma de les percepcions, creences i expectatives referenciades a la 
realitat: allò que ens fa sorprendre. Allò que precedeix al desig de coneixement i també el 
possibilita, ens mou cap a alguna cosa no coneguda, allò inaudit, el que mai abans va ser 
escoltat però que estava allà, aliè a les limitacions de les nostres percepcions.  
 
Una de les pràctiques que fonamenten la Tesi és la feina a partir del cos-veu. Exploracions 
vocals i sonores que exploren la fisiologia i s’adintren en les materialitats d’allò corporal. La 
recerca té a veure amb un desig de generar estats més porosos, circulants, que traspuïn. Al 
llarg d’aquestes pràctiques, ha anat apareixent una paraula  que m’està permetent 
desenvolupar exercicis mínims de pporositat: PermeHabilitats, petites accions per a fer-nos 
més permeables i permehàbils. Accions que s’insereixen tant en allò quotidià i que ens dona 
alegria de tornar-nos més poroses, foradades, menys denses, molt més properes a l’estat 
gasós que al sòlid. 
 
Per un altre costat, exploro la paraula com espai-temps de ressonàncies i reverberacions, com 
a porta d’entrada a allò performatiu i com acció en si mateixa. Investigo en relació a la 
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cal·ligrafia i al dibuix, entesos en el seu sentit més ampli i com a potència per a que apareguin 
altres espais del fer escrit.   
Residència realitzada del 9 de gener al 12 de març. 
 
 
Group LaBolsa 
El Group LaBolsa, format per Cecilia Colacrai, Iris Heitzinger, Natalia Jiménez, Xavi 
Moreno, Federica Porello, Mireia de Querol i Anna Rubirola es constitueix el 2012 
a la ciutat de Barcelona, des d'aleshores manté trobades regulars, amb inquietuds 
comuns al voltant de la investigació de la pràctica escènica, donant lloc 
al desenvolupament d'una metodologia per a la creació en viu. 
 
‘RETRATOS ERRANTES’ és el nou marc de recerca del col·lectiu, apostant 
pel desenvolupament del llenguatge del moviment basat en partitures d'improvisació 
i composició al servei de la creació escènica. 
L'objectiu principal del col·lectiu recau en continuar aprofundint en la seva metodologia 
de treball i crear hipòtesis de formats escènics a través de la composició instantània 
on s'estudia la relació amb el públic i la transmissió. 
Per aquest projecte el Group La Bolsa s'associa a l'espai de creació L'Animal a 
L'Esquena, comptant amb l'acompanyament artístic i la mirada atenta de Maria 
Muñoz i Pep Ramis / cia. Mal Pelo. 
Residència realitzada del 21 al 27 de setembre. 
 
 
Cuqui Jerez i Oscar Bueno 
Degut  a la cancel·lació de la sporá que anaven a impartir del 9 al 13 de novembre per motius 
de restriccions en relació a la covid-19, es va reconvertir en una residència per a que Cuqui i 
Oscar seguissin investigant en el seu nou procés de creació Mágica y Elástica. Aquesta 
investigació sorgeix com una expansió o desviació del projecte anterior Las Ultracosas, centrat 
en explorar la suspensió del sentit en una situació performativa, on posem en tensió/relació la 
coreografia i l'acció viva dels cossos amb la música. Aquesta relació música-coreografia no és 
el centre de la investigació de Las Ultracosas però és una cosa que es manifesta d'una manera 
molt evident. Mágica y Elástica sorgeix de la necessitat d'atendre aquesta relació d'una manera 
més profunda. 
 
Residència realitzada del 9 al 13 de novembre. 
 
 
Nyannyam (Ariadna Rodriguez i Iñaki Alvarez) 
En relació a les propostes que volíem presentar en el marc de celebració dels 25 anys de La 
Caldera vam convidar al col·lectiu Nyam Nyam a presentar  l’obra 8.000 años después, una 
instal·lació performativa que cada vegada es construeix a partir dels objectes i els materials 
existent a l’espai on es presenta, dels relats de les persones que habiten o l’han habitat en el 
passat. Per a fer aquest exercici previ d’arqueologia de l’edifici de La Caldera i la seva història 
com a projecte han realitzat dos períodes de residència. Finalment aquesta presentació ha fet 
una deriva en la que s’hi ha sumat l’artista Carme Torrent, ha canviat de nom a, Siempre 
Siempre i per motius de calendari dels artistes s’ha desplaçat les presentacions al 30 i 31 de 
gener del 2021. 
 
Residència realitzada del 22 al 30 de desembre del 2020 i del 25 al 29 de gener del 2021. 

 
 
Twins Experiment (Laura Ramírez i Ainhoa Hernández) 
Les Twins eren unes altres de les artistes a las que vam convidar a presentar la seva feina en 
relació a la celebració dels 25 anys de La Caldera. La seva proposta era re-visitar la seva peça 
¿Cómo se hace una performance?, projecte amb el qual van ser residents a La Caldera el 
2015. En ella partien dels records i impressions d'obres que havien vist juntes en els dos anys 
anteriors per utilitzar-los com a base a partir de la qual construir la seva pròpia peça, mitjançant 
diferents estratègies i jocs d'apropiació i re-activació. 
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Ara es proposaven repetir el mateix procés però partint de les obres que s'han presentat en 
aquests 25 anys a La Caldera. Han realitzat una plena immersió en el nostre arxiu audiovisual, 
amb accés al nostre canal privat a youtube i a tota la documentació que conté el llibre que es 
va publicar el 2013 i que recopilava tota l'activitat realitzada fins a aquell moment. Per a fer 
aquesta feina han estat de residència a la caldera aprofitant la trobada de ARAR del 28 de 
setembre al 4 d’octubre i també del  

Residència realitzada: del 28 de setembre al 4 d’octubre i del 28 d’octubre a l’1 de novembre 
del 2020. Realitzaran un últim període de l’1 al 4 de febrer del 2021. 
 

 

Residències de lloguer i Last Minute * 
Anna Rubirola. Del 7 a l’11 de gener. 
Sònia Gómez. 21 de febrer 
Raquel Gualtero. Del 26 al 29 de febrer i de l’1 al 5 d’abril. 
La Intrusa. 12 i 13 de febrer i 18 de març. Del 15 al 22 de desembre. 
Lamajara. Del 14 al 16 d’abril, cancel·lat. 9, 16 d’octubre, 16, 27, 30 de novembre i 9 de 
desembre 
Roser Tutusaus. 15 de juliol. 
Animal Religion. 28 i 29 de juliol 
Alexandros El Greco. De l’11 al 14 d’agost 
 
 
* Last Minute és un servei que oferim als artistes associats, residents i ex-residents i als 
integrants de grups de recerca com misiondivina. Cada dues setmanes se'ls comuniquen els 
buits de disponibilitat d'espai d'assaig que queden disponibles a La Caldera i es poden reservar 
a un preu simbòlic d'1 € per hora. 
Durant gener a març del 2020 han fet ús del Last Minute 12 artistes. 
Un cop represa l’activitat al juny ja no s’ha realitzat aquest servei degut a l’organització del 
calendari i dels torns de treballs als espais dividits en franges de tot el dia o de franja de matí o 
tarda. 
 
 

>> Acompanyament artístic i assessorament de gestió i 
producció 
 
Acompanyament artístic: Els creadors en residència tenen la possibilitat de comptar amb 
acompanyament artístic realitzat per part de la direcció artística, o bé d'algun dels socis o 
creadors vinculats puntualment amb La Caldera. Aquest any per primera vegada comptem amb 
la col·laboració de la creadora escènica Itxaso Corral, que dintre de la seva pròpia recerca està 
interessada en generar espais de diàleg per endinsar-se en els processos de treball d’alguns 
dels projectes que passaran per La Caldera. L’objectiu és entrar en contacte amb les matèries, 
relacions i fluxos relacionals de la feina de creació per intentar extraure, sedimentar i recollir el 
coneixement que es genera a les pràctiques artístiques. Això ens permetrà millorar i aprofundir 
en l’àmbit de l’acompanyament als creadors.  
 
Acompanyament de producció a càrrec de Raquel Ortega, cap de producció de La Caldera, 
que fa un primer contacte amb cadascun dels projectes per a detectar les necessitats i establir 
possibles estratègies d’acció. 
 
Assessorament de gestió i / o producció: els creadors en residència també se'ls facilita la 
possibilitat de gaudir d'un assessorament bàsic a nivell de gestió i / o producció gràcies a les 
relacions de col·laboració establertes amb professionals i entitats especialitzades com El 
Climamola. 
Enguany han realitzat assessoraments a les següents artistes:  
Elena Zanzu, Labuena compañía i Natalia Jiménez. 
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>> Contextos de proximitat per a la presentació dels 
processos de treball dels creadors residents 

 

> Càpsules de Creació en Cru 
Moments de trobada amb els creadors residents que passen pel centre, pensats per compartir 
de manera directa, confortable i distesa la seva pràctica artística, l'estat actual dels seus 
projectes, les matèries i qüestions que apareixen i nodreixen la seva treball. Mostres informals, 
presentacions amb diferents nivells d'exposició, sessions obertes d'estudi, converses, projecció 
de materials o altres dispositius amb els quals s'intenta desvetllar l'interior dels processos de 
creació. 
 
El format i el tipus de difusió es decideix en diàleg amb el creador, atenent a les necessitats, 
fragilitats i apetències de cada procés. En ocasions les càpsules s'obren exclusivament a un 
cercle d'afins o a professionals, però quan s'ha realitzat una difusió més àmplia i ha vingut 
públic no especialitzat ens ha sorprès sempre la facilitat amb què es connecta amb els treballs i 
la investigació proposada. Sembla que el dispositiu permet establir una proximitat que facilita 
un accés més directe a les matèries i el pensament dels creadors. 
 
En totes les càpsules de creació en cru es propicien espais de diàleg entre el / la artista i el 
públic assistent sorprenentment enriquidors per a ambdues parts.  
 
Càpsules de creació en cru realitzades: 
CCC#27_Julián Pacomio i Ángela Millano, divendres 31 de gener, a les 20h 
CCC#28_Daniel Morales, dimecres 12 de febrer, a les 20h 
CCC#29_Laila Tafur, divendres 26 de juny, a les 20h, realitzada a porta tancada  
CCC#30_Sílvia Zayas, 29 de juliol a les 20h 
CCC#31_Rosa Romero, 16 de setembre a les 20h 
CCC#32_Georgia Bettens i Javier de la Rosa, divendres 6 de novembre, cancel·lada per 
motius de restriccions, però es va realitzar a porta tancada compartint la feina amb l’equip de la 
caldera.  
CCC#33_Norberto Llopis, divendres 18 de desembre, a les 20h 

 
>> Laboratoris d'investigació / espais d'intercanvi 
d'experiències i pensament entre creadors 
 
Sabem que per a molts creadors és important, alhora que saludable, trencar l'aïllament que 
moltes vegades comporta el procés creatiu i tenir l'oportunitat de trobar-se i entrar en diàleg 
amb les pràctiques d'altres artistes. Per això, estem especialment interessats en promoure 
espais per potenciar la transmissió i l'intercanvi horitzontal de coneixement, moments de 
trobada amb les pràctiques, les preguntes i les matèries de treball entre els creadors residents 
de La Caldera i la resta de professionals del sector. 
 
És fonamental potenciar la circulació d'informació, eines i metodologies, oferint un substrat fèrtil 
per seguir nodrint el teixit creatiu. Com a espai de reflexió i pensament, sempre vinculat al fer, 
però també com a mecanisme per revisar i posar en qüestió el que donem per sabut, obrint 
entorns per a l'experimentació i el risc, deslligats de l'exigència de produir resultats. 
Finalment, ens interessa explorar nous dispositius adequats per compartir aquest tipus 
d'experiències amb públic i professionals, així com els investigar mecanismes que permetin 
documentar i publicar els continguts que es generen per posar-los a l'abast de qui pugui estar 
interessat. 
 
Enguany aquests espais d’intercanvi entre creadors s’han donat en el marc d’ARA(R). Trobareu 
informació més detallada a l’apartat de producció. 
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>> PUBLICACIONS CALDERA 
 
Fa molt de temps que sentim la necessitat de PAGINAR. Recollir els rastres del material 
processual i les pràctiques compartides pels artistes que passen per La Caldera, i fer visible i 
accessible el seu treball a través de publicacions escrites, fanzins, podcasts, vídeo-entrevistes 
o qualsevol suport que ens serveixi per a la transmissió sensible d'aquests sabers i 
experiències del cos. Per aquest motiu neix LO OTRO, la línia d'autopublicacions de La 
Caldera. 

 
 

>ESTO (Escuchando Tentaculando)  
ESTO és una proposta d'acompanyament als processos de recerca i les pràctiques d'algunes 
de les artistes residents de La Caldera impulsada per Itxaso Corral Arrieta. Parteix del desig 
d'afavorir antenes i potenciar el creixement de teixits conductius, preguntant-nos sobre com 
posar en circulació i compartir el valuós i nutritiu coneixement que es genera dins dels espais 
de recerca artística, més enllà de les lògiques de conceptualizació d'una peça o del producte 
final. D'altra banda, ESTO revela una cartografia de les amplituds per les que s'estan movent 
les diferents propostes que travessen La Caldera, i per tant, ens permet mantenir viva, en 
moviment, la idea del que és la dansa o les arts escèniques. 
 
Al 2019 vam desenvolupar la primera part de ESTO que va consistir en una sèrie de converses 
amb les artistes Adaline Anobile, Carolina Campos i Lara Ortiz, totes elles residents a La 
Caldera, i Alba Feito. Les converses indaguen en els seus quefers i savieses, prestant atenció 
al que cadascuna d'elles entén, practica i viu com a cos i reflexionant al voltant de conceptes 
com temporalitats, fluxos, performativitats, moviment o invocació. Després d'aquesta fase de 
converses, sorgeix el desig de generar una publicació que reculli totes aquestes qüestions 
insistint en aquest fer-les accessibles, compartibles, i vam començar a generar textos (en el 
sentit més ampli: escriptura, imatge, veu, dibuix,...). Al llarg del 2020 s’ha desenvolupat la 
segona part de ESTO, en la qual s’han generat material per acabar de configurar aquesta 
publicació que es presentarà el proper dissabte 6 de febrer. 
 

 
>PUBLICACIÓ BRUT NATURE  
En les dues últimes edicions del Brut Nature s’han generat publicacions per poder transmetre i 
compartir les experiències i les reflexions que produeixen en el si de Brut Nature. Les 
publicacions Brut Nature s'han convertit en un camp de proves on assajar estratègies i 
entendre quines eines i metodologies poden ser més útils per recollir i documentar de manera 
proactiva una trobada d'aquestes característiques. 
Es té cura del registre fotogràfic i en vídeo, s'intenta establir un relat a través de diferents 
materials textuals recollits de manera sistemàtica i es documenten amb enregistraments 
d'àudio bona part de les converses i diàlegs que es produeixen durant la trobada per poder 
deixar rastres i alimentar la publicació que en sorgeixi a posteriori. 
Enguany Itxaso Corral, Ana Buitrago, Arantza Enríquez I Oscar Dasí, son els responsables i 
co-autors de la publicació resultant del Brut Nature edició 2019, una la novel·la de ciència-
fricció en la que han estat treballant durant tot el 2020 i que es presentarà dissabte 6 de febrer 
del 2021. 

 
 
>LARVA  
I dins del marc d'ARAR, Anabella Pareja Robinson i Itxaso Corral juntament amb La Caldera 
han fet una publicació en paper de totes les LARVES que es van publicar de maig a finals de 
juliol a través del seu blog, i que també es presentaran juntament amb altres publicacions de La 
Caldera aquest proper 6 de febrer, data a partir de la qual es podran adquirir. 
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 Càpsula de creació en cru de Laila Tafur presentant ‘Carne de canción’ 
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PROJECTES EN XARXA A NIVELL 
INTERNACIONAL  

 
 

 
>> Perifèric Europes Portugal Grècia  
 
Una manera d’acompanyar a la creació escènica contemporània de i des dels països del 
sud d'Europa 
Després d’un període de tres anys (2017, 2018 i 2019) on hem portat a terme una sèrie 

d’intercanvis entre estructures i artistes de Catalunya, Grècia i Portugal, i que varem iniciar 

gràcies al suport del Pla de Residències d'Intercanvi impulsat per l'Institut Ramon Llull, ens hem 

proposat consolidar aquestes relacions formalitzant un projecte comú pel 2020 i 2021. 

 

Els impulsors d’aquest projecte som el Festival Citemor, de Montemor o Velho (Portugal), el 

Duncan Dance Research Center, d'Atenes (Grècia), i La Caldera, centre de creació de 

dansa, de Barcelona (Catalunya). 

 

Va ser a partir del diàleg amb Vasco Neves, un dels dos directors de Festival Citemor, que es 

va anar gestant la idea de seguir aprofundint en vies possibles de col·laboració entre els tres 

països. El següent pas va ser buscar la complicitat d'una estructura a Grècia afí, amb una ètica 

de projecte i interessos artístics similars, capacitat per involucrar-se i desig en crear 

complicitats. Així vam contactar amb Penelopi Iliaskou, directora artística del Duncan Dance 

Research Center d'Atenes que va rebre la proposta amb entusiasme.  

 

Al febrer de 2019 vàrem organitzar una primera trobada presencial a Barcelona, acollida i 

impulsada per La Caldera. Dos dies que ens van confirmar la sorprenent sintonia entre les tres 

estructures que tot i que, a priori, tenim característiques molt diferents, compartim prioritats i 

plantejaments de treball de base. Tots tres donem gran importància al procés de creació i 

l’acompanyament durant aquest, tant a nivell artístic com tècnic i de producció. També 

procurem fer, en la mesura de les nostres possibilitats, un seguiment posterior de la trajectòria 

dels creadors facilitant la continuïtat, i generem contextos d’intercanvi amb altres artistes, 

facilitant la seva mobilitat dins i fora dels nostres països. És per tot això que hem decidit 

engegar aquest pla de col·laboració per generar sinèrgies, coordinar recursos, compartir 

informació i imaginar conjuntament estratègies per facilitar la continuïtat i la circulació dels 

projectes dels creadors i les seves propostes entre els tres territoris.  

 

A partir d’aquí seguirem desenvolupant un projecte de continuïtat entre les tres estructures que 

faciliti la mobilitat, l’intercanvi i el creixement dels seus artistes vinculats durant el 2020. Sempre 

amb la idea d’ampliar aquests a altres estructures per anar fent créixer la xarxa de possibilitats i 

enriquir la trajectòria dels creadors. De moment ja s’han afegit La Poderosa, de Barcelona, i O 

Rumo do Fumo, de Lisboa. 

 

 

Projecte 2020-2021 

El projecte al 2020-2021 s’ha centrat en consolidar aquest vincle entre les tres estructures i 

donant suport conjuntament a sis projectes de creació entre els dos anys, proporcionant-los: 

 

- Períodes de residència per a desenvolupar les seves investigacions i creacions, 

estiguin en el punt que estiguin del procés  

- Acompanyament durant i després els períodes de residència 
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- Ajudes a la mobilitat que els faciliti l’intercanvi i que els permeti participar de les 

accions i contextos a altres països 

- Espais de trobada i diàleg amb altres creadors, que els permeti compartir 

experiències i pràctiques, enriquint-se a nivell artístic i professional 

- Contextos de visibilitat i xarxa que els ajudi a mostrar la seva feina al públic i 

promogui la circulació dels creadors entre els tres territoris 

- També està previst generar un dispositiu per a la documentació dels processos, que 

reculli el pensament i contingut generat durant aquests i que siguin accessibles per a la 

resta dels artistes que passin pel mateix lloc i tinguin interessos similars en el futur 

 

Artistes convidats pel 2020 

Els artistes que han participat durant el 2020 d’aquests intercanvis són: 

 

- Sergi Faustino (Catalunya), amb la participació de Viviane Calvitti i Mercedes 

Recacha, amb el projecte 30 ANYS D’ÈXITS. 

Període 1 de residència – Del 8 al 21 de Juny. A La Caldera, Barcelona 

Període 2 de residència – Del 10 al 23 d’Agost. A Citemor, Montemor-o-velho (Portugal) 

- Guillem Mont de Palol (Catalunya), en col·laboració amb Miguel Pereira (Portugal) 

amb el projecte FALSOS AMICS. 

Període 1 de residència – Del 28 de juliol al 8 d’agost. A Citemor, Montemor-o-velho 

(Portugal) 

Període 2 de residència – Del 14 al 27 de setembre. A Lisboa (Portugal) 

 
Tot i les dificultats que ha suposat a nivell global aquest any 2020, hem pogut desenvolupar el 
que teníem projectat i els artistes han pogut viatjar i completar les seves residències, portant el 
seu treball a una altre etapa. 
El resultat de tot aquest procés es podrà veure públicament el mes de març a La Caldera, on 
estaran programades les dues peces resultants, dintre del marc de la Quinzena Metropolitana 
de la Dansa 2021. I fins llavors, ambdós artistes seguiran treballant a La Caldera. En concret, 
Sergi Faustino, Viviane Calvitti i Mercedes Recacha seguiran treballant durant el mes de 
desembre i tindran una residència tècnica al mes de març. Guillem Mont de Palol i Miguel 
Pereira, per la seva banda, també faran una darrera residència de dues setmanes a La 
Caldera, just abans de les presentacions de la proposta. 
Per últim, i abans de passar a explicar detalladament les experiències dels artistes, remarcar 
que aquest vol ser un projecte de continuïtat entre les estructures que faciliti la mobilitat, 
l’intercanvi i el creixement dels seus artistes vinculats i que seguirem treballant, sempre amb la 
idea d’ampliar aquests a altres estructures per anar fent créixer la xarxa de possibilitats i 
enriquir la trajectòria dels creadors. 

 
 
>> 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 anomenat B-Meeting que estava previst del 24 al 28 de juny i 
que va ser posposat del 25 al 28 de novembre que acull La Caldera.  
Per a l’edició d’enguany van crear un nou format d'esdeveniment per a fer-ho realitat en 
persona i en línia des de 5 ciutats de 3 continents diferents: Barcelona, Ciutat de Mèxic, 
Londres, Nova York i Jerusalem.  
 
El format més reduït, per adaptar-se a la situació sanitària, i amb satèl·lits a diferents països 
amb els que es van realitzar connexions online per continuar treballant en xarxa en relació a 
l’encontre creatiu. 
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Fotografia de Spiritual Boyfriends de Núria Guiu  
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>> Programació pròpia 
 
>> 25 ANYS LA CALDERA / Habitar el temps: una celebració. 
 
Com ja hem mencionat anteriorment aquest 2020  La Caldera ha complert 25 anys de l’inici del 
projecte al barri de Gràcia per un col·lectiu de creadors de la dansa. Abans de la crisi derivada 
pel COVID19 havíem pensat una sèrie d’accions a desenvolupar concentrades durant el mes 
de maig, que malauradament no vam poder portar a terme tal i com havíem previst, però que 
van desencadenar altres possibilitats i accions. A continuació exposem el que havíem previst i 
el que finalment vam realitzar.  
 
Pensem que és un moment idoni per posar en diàleg el passat, tota l’experiència i 
aprenentatges acumulats en aquest 25 anys, amb la realitat del present i començar a desplegar 
els futurs possibles. Un moment per posar en qüestió el que sembla evident, el que fins ara ha 
estat útil i ja coneixem, suspendre els hàbits i permetre’ns escoltar la potència latent de tot el 
que encara no sabem, del que està per venir. 
 
Aquest desig d’integrar el passat, el present i el futur de La Caldera ha estat l’impuls que ens va 
portar a dissenyar un projecte especial que es desenvoluparia al maig, tot un mes dedicat a 
investigar i practicar altres maneres d’habitar el temps.  
 
Més enllà de l’efemèride històrica, volíem convertir aquesta celebració en una oportunitat per 
posar en qüestió i reflexionar juntes sobre les implicacions i la vivència del temps en les 
pràctiques artístiques i en la societat actual. Preguntar-nos pel valor del temps en un centre de 
creació, on proveïm de temps i espai als creadors per desenvolupar el seu treball; per la seva 
qualitat específica a l’interior dels processos de creació, on és pràcticament impossible mesurar 
les hores invertides i sovint les coses es revelen en un instant d’inspiració després d’extensos 
períodes de no saber; pel component temporal en la dansa, i en les arts performatives en 
general, com element essencial en la construcció d’un ara compartit amb el públic. I més enllà, 
la percepció del temps en el cos humà, l’únic sistema sensible on conflueixen el temps 
subjectiu i el temps objectiu; l’angoixa vital sota la dictadura de la presa i urgència en la qual 
vivim; l’extracció del temps com a valor en el món neoliberal i post capitalista, sempre 
connectats, disponibles, però sense temps per trobar-nos, tocar-nos i sentir-nos; la constant 
fugida endavant en un món que ha perdut la capacitat d’imaginar(se) el futur perquè el planeta i 
els recursos s’esgoten.   
 
No es tractava tant d’abolir el temps com de suspendre’l, d’intentar obrir fissures temporals on 
sigui possible investigar i practicar altres maneres d’habitar-lo juntes, posant en valor la seva 
dimensió qualitativa, en oposició a l’aproximació quantitativa i de mesura (hores, minuts, 
anys...) que tenim interioritzada.  
 
Des del inici se’ns va fer evident que no tindria cap sentit generar un context saturat d’activitats, 
com l’habitual dinàmica de festivals i altres esdeveniments similars. El propòsit era ben diferent 
i havia de permetre, precisament, altres relacions temporals amb les propostes artístiques i la 
possibilitat de desbordar el format duracional que s’ha instaurat en les arts escèniques (entre 
50 minuts i 1 hora i 10 minuts). Tampoc tenia sentit dissenyar a priori un possible marc o 
contenidor, sense tenir en compte la particularitat de les propostes que entrarien en joc. Per 
aquesta raó vam decidir llançar una invitació a participar en aquesta aventura als 16 artistes 
associats i a un llistat de més de 60 artistes i col·lectius que han passat en els últims 4 anys per 
La Caldera.  
 
Es van rebre a prop de 30 respostes manifestant el desig clar d’involucrar-se, amb un total de 
38 propostes susceptibles de ser accionades en aquest marc. Això ens va permetre establir un 
diàleg personalitzat per començar a desenvolupar conjuntament les idees inicials, preveure 
possibles necessitats (d’espai, duració, tècniques...) i, partir d’aquí, entendre com articular el 
conjunt de l’activitat.  
 
El següents passos van estar generar i compartir: 
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- un mapa conceptual amb els continguts resumits de totes les propostes rebudes, per localitzar 
possibles connexions temàtiques o àrees d’interès comuns 
- un doodle calendar, per tenir una aproximació de la disponibilitat de dates de totes les 
persones implicades per habitar La Caldera al mes de maig 
- un google drive on anar recopilant textos, referències, materials audiovisuals i links diversos 
relacionats amb la temàtica del temps per alimentar un marc teòric i un imaginari comú. 
 
A més de les aportacions rebudes, vam establir col·laboracions puntuals per considerar-les 
especialment adients en relació al context. En concret, la presentació de l’obra 8.000 años 
después del col·lectiu Nyam Nyam, una instal·lació performativa que cada vegada es 
construeix a partir dels objectes i els materials existent a l’espai on es presenta, dels relats de 
les persones que habiten o l’han habitat en el passat. En aquesta ocasió Ariadna Rodríguez i 
Iñaki Álvarez farien un exercici previ d’arqueologia de l’edifici de La Caldera i la seva història 
com a projecte. Finalment aquesta presentació ha fet una deriva en la que s’hi ha sumat 
l’artista Carme Torrent, ha canviat de nom a, Siempre Siempre i per motius de calendari dels 
artistes s’ha desplaçat al 30 i 31 de gener del 2021.  
 
Per oferir una aproximació teòrica a la problemàtica del temps vam proposar un taller  en diàleg 
amb Amador Fernández-Savater, un dels pensadors crítics més estimulants del panorama 
nacional, al voltant de les crono-polítiques, les crono-patologies de l’acceleració. Un espai per 
pensar col·lectivament l’experiència contemporània del temps a partir de textos de diversos 
autors. 
 
Seguint amb la mateixa línia teòrica, estàvem preparant la presentació del llibre El tiempo es lo 
único que tenemos, publicat recentment per l’editorial Caja Negra, que recull diverses 
aproximacions a la temàtica del temps en la dansa contemporània i la performance. 
 
També estava previst organitzar en el mes de maig la segona edició del projecte (Des)comunal, 
que tan bon resultat va tenir l’any passat. Una festa de dia en què convidem a la gent a venir a 
La Caldera un diumenge per construir un espai-temps compartit i celebrar estar juntes.  
 
Al març va arribar el virus i va obrir la gran suspensió temporal, una vivència del temps que 
anava molt més enllà de tot el que nosaltres havíem imaginat i un aïllament que feia 
impossible, precisament, la possibilitat de compartir-la. 
Tot el que ha desencadenat la pandèmia ens va fer qüestionar-nos la celebració dels 25 anys, 
degut a la extrema incertesa que feia impossible projectar el futur, però immediatament vam 
tenir clar que la prioritat  era sostenir el vincle amb totes les persones que tan generosament 
s’havien implicat en aquesta aventura temporal.  
 
En ple confinament i coincidint amb el mes de maig, en el que teníem previst fer la celebració, 
vam reprendre el contacte amb el col·lectiu de còmplices per entendre quina era la seva 
situació actual, com podíem acompanyar-los i recolzar el desenvolupament de les seves 
pràctiques i processos d’investigació. Per això vam organitzar tres sessions de zoom a on 
poder trobar-nos de forma repartida per poder escoltar-los amb calma.  
 
Arrel d’aquestes trobades vam poder veure que la situació era diversa en relació a cadascú; en 
moltes de les persones apareixia clarament el desig de començar a (re)accionar, a compartir 
reflexions i matèries aprofitant les qualitats especials d'aquest present confinat; en canvi per a 
altres seguia sent important mantenir l'escolta, esperar un temps abans de poder relacionar-se 
de nou amb el seu fer i que tingués sentit compartir-lo. 
 
També vam detectar que hi havia propostes que estaven pensades pel context del maig que ja 
estaven passant per la necessitat i pulsió artística dels creadors i creadores que les havien 
generat, com va ser el cas de l’Elena Córdoba, David Benito i Luz Prado amb el projecte 
Ficciones Botánicas. Calendario imaginado para un tiempo vegetal. Un estudi en torn al món 
vegetal i les seves lleis coreogràfiques. Cada dia es reunien al voltant d’una flor silvestre, 
creant a partir d’ella una miniatura en format vídeo que enviaven per correu electrònic cada 
matí a qui es subscrigués al repartiment.  
 

https://lacaldera.info/es/actividades/descomunal-festa-de-dia
http://www.tea-tron.com/ficcionesbotanicas/blog/
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Senzillament ja estava passant, les llavors de tot el que havíem estat generant començaven a 
brotar. Vam proposar al col·lectiu de persones còmplices mantenir la idea articuladora del 
temps, però centrant-nos en la vivència del present que estava travessant els nostres cossos 
durant el confinament, per construir un espai no presencial on poder compartir les seves 
pràctiques: les que van proposar en el seu moment o la seva transformació, utilitzant els canals 
que tenim per fer-ho, experimentant amb els usos possibles de les eines digitals, imaginant 
d’altres, establint o recuperant alternatives de comunicació analògica... no tant per substituir la 
presència, com per seguir construint sabers en comú.  
 
Aquest context es va desplegar fins a finals de juliol amb l’objectiu de construir entre totes una 
mena de repositori de les vivències del temps del confinament i reflexionar des de la pràctica 
sobre com està configurant els cossos del futur, que ja estan aquí. Un arxiu que va alimentar la 
trobada presencial que es va poder realitzar a la tardor, del 28 de setembre al 4 d'octubre de 
2020 a La Caldera. 
 
Amb la participació i la complicitat d’Amaranta Velarde, Anabella Pareja, Ángela Millano i 
Blanca G. Terán, Itxaso Corral Arrieta, Twins Experiment (Ainhoa Hernández i Laura Ramírez), 
Elena Córdoba i David Benito, Lara Brown i Sergi Fäustino, Esther Rodríguez Barbero i Marta 
Echaves, Lautaro Reyes i Mila Ercoli, Proyecto Táctil (Alina Folini, Leticia Skrycky i Luciana 
Chieregati), Nyam Nyam (Ariadna Rodríguez i Iñaki Álvarez), Diana Gadish, Olga Mesa i 
Francisco Ruiz de Infante, Carolina Campos i Rafael Frazao, Julián Pacomio, Sara Gómez, 
Elena Zanzu, Laila Tafur, María Vera i Juan Miranda, Cecilia Colacrai, Marc Vives, Sandra 
Gómez, Arantza López, Quim Bigas, Adaline Anobile, Ana Buitrago, Mònica Muntaner, Rosa 
Muñoz, Nazario Díaz, Isaak Erdoiza, Sergi Fäustino, Diana Gadish, i Tristán Pérez-Martín.  

 
 
A continuació detallem les propostes accionades de juny a juliol: 
 

 
Projección sincronizada a la hora del Ocaso Nautico 
Esther Rodríguez Barbero 
diumenge 21 de juny / 22:20h 

 
Durant el confinament Esther va generar una sèrie de missatges que van sorgir com a resposta 
a la por al contagi, als altres cossos, al dolor dels que no han pogut acomiadar-se dels seus 
éssers estimats i el que significa travessar una malaltia sense una de les eines bàsiques de 
cura, el tacte. Projectava aquests missatges des de casa a l'exterior, amb la idea de treure els 
cossos a l'espai públic i visibilitzar el que passava en els espais de trobada que, de cop i volta, 
havien quedat anul·lats. 
 
A partir d’aquesta pràctica Esther ens va proposar realitzar una acció col·lectiva sincronitzada.  
Va compartir els missatges amb qui volgués participar, la persona podia triar un missatge, 
també es podia generar un de nou si ho preferia. La idea era projectar cadascuna des de casa 
a l'exterior i simultàniament un o dos missatges, durant 20/ 30 minuts en total. Qui no tenia 
manera d'aconseguir un projector però volia participar, podia enviar a Esther el seu missatge i 
ella el projectava i l’afegia a la llista que ja existia 

 
La data escollida va ser el 21 de juny, a l'hora de l'Ocàs Nàutic que començava a les  22:20h. 
Aquest dia era lluna nova, hi havia eclipsi de sol (encara que no era visible aquí) i a més era el 
dia que començava l'estiu. 
 
Esther ha anat publicant imatges d'aquestes accions al seu instagram: 
ww.instagram.com/estherrodriguezbarbero/ 
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Potencias de la interrupción 

Taller amb Amador Fernández-Savater 
dijous 25 de juny, 2 i 17 de juliol / de 19:00 a 21:00h 

 
Amb Amador vam reprendre el diàleg en relació al taller que estàvem preparant pel maig, però 
inevitablement la idea inicial va quedar desplaçada a unes trobades virtuals. 
Es van realitzar tres sessions de prop de 2 hores cadascuna, en tres dijous consecutius, 
establint una continuïtat que ens permetia exercitar i aprofundir en la pràctica de pensar juntes. 
Durant la primera mitja hora Amador obria amb una reflexió inicial com a desencadenant de la 
conversa que es sostenia entre totes durant l'hora i mitja restant. Amador apuntava ‘les figures i 
potències de la interrupció’ com a possible eina per pensar la vivència del temps que ens ha 
travessat i les seves implicacions. 
 
Aquesta activitat es va realitzar en línia, amb inscripció prèvia i van participar entre 15 i 20 
persones depenent del dia.  
 

 
Prueba de sonido 1. Wireless window para quedarse fritas, juntas 

Ángela Millano i Blanca G. Terán 
diumenge 28 de juny / de 00:00 a 9: 00h 
 
Ángela i Blanca van transformar la seva proposta inicial per realitzar a La Caldera i van 
proposar dormir juntes, però en la distància (a través de zoom), plantejant una breu sessió 
d'inducció a la son basada en contingut astral. Van llançar aquesta pràctica de 9h de son 
conjunt per a la nit del diumenge 28 de juny a dilluns 29 (00: 00-09: 00).  
 
La proposta s'inseria dins el marc [Mixtape: Suavecito by Dj.Sônia], projecte sonor i escènic 
que reflexiona sobre l'insomni prenent com a focus el cos insomne i el dormir, i analitza els 
diferents estímuls exteriors disponibles per a pal·liar o impedir la manca de somni. 
 
 
De la Encarni Viva a La Interesá de Jesús: sin orden ni concierto, en iglesia a mediavela 

Laila Tafur 

Dimecres 15 de juliol – a les 20h 
 
Des de l'Església de la Magdalena de Ribadavia, on estava en residència, Laila va proposar un 
concert que vam poder seguir per Skype i que ens presenta amb aquest text: 
 
La carne, átomos caóticos que chocarán hasta la descomposición, en ocasiones suspendidos 
en un amuleto por obra y gracia de la fe y la subjetividad abstracta que se esconde en la 
estructura profunda de la materia. El tiempo aquí se invierte, se divierte, se subvierte: la 
llamada al orden de los fines y los medios, que decide aunar el horror-fulgor de la fiesta de lo 
florecido, de lo expirado, respirado y conspirado. De la carne viva, carne encendida, carne en 
llamas, carne magra malgastada, magreada, carne radiante, a la reliquia, a un cuerpo muerto 
enamorado del espíritu, que se reparte y convierte en valor de cambio del amor. Plusvalía del 
amor diseminada entre sus amantes, aumentando espectralmente la dimensión de una monja 
eléctrica: el brazo izquierdo y el corazón en Alba de Tormes, el pie derecho y la mandíbula en 
Roma, fragmentos del cráneo y dientes en San Pancracio, en Lisboa la mano izquierda, sin el 
meñique, que lo llevaron al monasterio de las Carmelitas en Portugal; en el monasterio de 
Madrid un trocito de carne con forma de corazón junto a parte del escapulario; las muelas en 
Toledo, Santiago y Puebla en México; en Ronda el ojo izquierdo y la mano derecha (la más 
popular), pero a la que le faltan algunos dedos repartidos por París, Roma, Ávila, Sevilla y 
Bruselas, esta última guarda también las clavículas. Morosas del amor, sujetadas a la deuda 
del esfuerzo por querer, aumentamos la inflación de los deshechos y con ella multiplicáronse 
las reliquias, los pedazos, los miembros, órganos, segmentos, etc. El alcance del cuerpo 
muerto supera a la carne viva, un pacto zombi con el tiempo, que desborda el hilo con el que 
tejió el sentido de lo más a lo menos. Amén. 
 
El concert va ser dimecres 15 de juliol a les 20h.  
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LARVA 

Anabella Pareja con Itxaso Corral 
 
Tiny Skills, la proposta que Anabella i Itxaso van llançar pel maig, partia del desig de donar-se 
el temps per desenvolupar petites habilitats juntes i ja en aquest primer moment volien centrar-
se en la pràctica de Prendre Notes, ja fos amb la paraula, el moviment, la pell o la veu. 
 
En el seu últim encontre, just abans del confinament, van trobar dos quaderns iguals però de 
diferent color que cadascuna es va emportar, s'ho van prendre com un senyal i es van llançar al 
plaer d'anotar en ells, com un espai que les unia tot i la distància dels cossos. Al llarg d'aquests 
mesos, han anat compartint les notes setmanalment a través de converses de Skype, ‘gairebé 
com una estratègia de supervivència, mantenint viu el contacte a través de les vibracions i 
freqüències de les nostres veus i les nostres escoltes, que invocaven altres veus i altres 
escoltes en aquestes notes compartides '. 
 
Tot i que no tenien interès a desenvolupar o produir res més a partir d'elles, perquè els agraden 
en el seu estat de potència, sembla que les notes han començat a emetre senyals, indicis, de 
manera que Anabella i Itxaso han decidit convertir-se en el mitjà a través del qual puguin 
esdevenir imatge. Així ha sorgit LARVA, una pràctica d'escriptura passiva que consisteix en la 
invenció de peus de pàgina per a algunes de les notes i paraula que han anat col·leccionant, i 
que han compartit a hemosperdidoelcosmos, un blog que han creat recentment on et pots 
subscriure per rebre- la al teu correu. 
 
Les LARVES es van publicar de maig a finals de juliol. Anabella i Itxaso juntament amb La 
Caldera han fet una publicació de totes les LARVES que es presentaran juntament amb altres 
publicacions de La Caldera aquest proper 6 de febrer, data a partir de la qual es podran adquirir 
en format paper. 
 
 
Botanografías callejeras 
Itxaso Corral 
 
Botanografías callejeras va néixer com a part del projecte col·lectiu 21 Personae, en què Itxaso 
va participar i vinculat a una exposició al Macba, una investigació sobre formes de trobada, 
sobre formes d'estar i fer juntes a la ciutat. Itxaso ha continuat treballant en aquestes 
botanografies, desenvolupant una investigació performativa i d'escriptura en companyia 
d'aquestes plantes, que brollen esquinçant el ciment, aprofitant escletxes troben les maneres 
de tirar endavant, i els seus sabers. 
 
"Durant aquest temps de confinament, el brot vegetal en les ciutats ha estat molt intens (...). 
Sortir a passejar, trobar-se amb les plantes i dedicar temps a les cal·ligrafies ha suposat una 
pràctica respirada que em dona calma i m'ajuda a recuperar sentits del que significa estar viva. 
A través d'aquests passejos, fotografies i cal·ligrafies vaig contornejant una cartografia de la 
botànica inesperada a la ciutat.’’ 
 
Botanografías callejeras proposa un espai sobre el temps vegetal, una immersió en l'oxigen 
atmosfèric, la respiració i els estars gasosos que Itxaso ha anat compartint a instagram: 
@botanografiascallejeras. 
 
Botanografías callejeras tindrà una versió en paper a través d’un cartell on Itxaso ha recopilat 
algunes de les botanografies i que també es presentarà juntament amb altres publicacions de 
La Caldera aquest proper 6 de febrer, data a partir de la qual es podran adquirir. 
 
 

https://hemosperdidoelcosmos.wordpress.com/
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No lo sé 
Esther Rodríguez Barbero y Marta Echaves 
 
En la proposta original pel mes de maig, al voltant de les invocacions, fantasmes, la invisibilitat i 
altres presències, Esther i Marta van iniciar una pràctica d'escriptura i intercanvi de textos que 
han reprès vinculant-la també al que anava a ser però no va ser, tenint present l'espai de La 
Caldera com a lloc de congregació on tot anava a succeir. Des del mes de juny al finals de juliol 
van realitzar un lliurament setmanal d'aquests textos i una cadena, com a estratègia de 
disseminació no tecnològica: un delivery cos a cos i de mà en mà. 

Per participar en la cadena només calia enviar un missatge a Esther i ella enviava 
setmanalment els textos per correu electrònic. La idea era que el receptor el llegís (si volia), 
l’imprimia, el ficava en un sobre i quan sortís de casa buscava un lloc estratègic on dipositar el 
sobre amb l'esperança que fos trobat per una altra persona. Finalment, Marta i Esther 
demanaven registrar el lloc amb una fotografia que després calia enviar de tornada. 

Des de La Caldera també vam imprimir i repartir els sobres entre les persones que circulaven 
en aquell moment pel centre, els cossos presents, perquè els deixessin en algun punt del camí 
de tornada a casa seva. 

A la llarga també es vol fer una publicació que aglutini totes les entregues. 
 
 
El tiempo es lo único que tenemos 
Marta Echaves + Caja Negra 
 
Al maig volíem fer una activació-presentació del llibre El tiempo és lo único que tenemos, de 
l'editorial Caja Negra, i s'estava estudiant la possibilitat de fer una lectura compartida que 
s'estengués en el temps durant 6 o 7 hores. En una de les nostres converses per zoom Marta 
va llançar la proposta de posar en circulació entre el col·lectiu de còmplices alguns exemplars 
per correu postal, perquè fossin passant de mà en mà i que cada persona pogués intervenir el 
llibre durant o després de la lectura. En principi tot està permès: subratllar, anotar, dibuixar, 
pintar, enganxar o afegir imatges, missatges, retallar ... El llibre es convertia en un lloc de 
trobada dels cossos, establint un diàleg a través de la lectura. 

D'altra banda, Marta va parlar també amb Bàrbara Hang i Agustina Muñoz, les compiladores 
dels textos que componen el llibre, i de part seva ens arriba una segona proposta: realitzar una 
peça sonora a manera track de DJ de Soundcloud, conformada  
per diferents fragments de textos del llibre, curosament seleccionats per elles. Compartiran un 
document drive, perquè qui vulgui participar pugui triar algun dels fragments seleccionats, i 
conviden a cadascuna de les persones implicades a llegir un fragment i enviar-los l’àudio 
gravat. Després muntaran la peça final composada de les veus dels i les autorxs del llibre, a 
través de les veus de les artistes còmplices. D'aquesta manera, proposen un recorregut 
particular del llibre, on les veus dels que escriuen, els que llegeixen i els que escolten ressonen 
i es barregen per donar forma a un nou discurs que s'acosta, dialoga i tensiona diferents 
qüestions sobre el fer-pensar de les arts performatives. 
 
 
Puede que haya manera de acercarnos - Las entregas 
Lara Brown  
 
A Lara li va tocar passar el confinament a Burgos, al poble d'uns 600 habitants on va néixer, 
envoltada de verd. Després d'un temps els amics de la ciutat li van començar a demanar fotos, 
vídeos, gestos i paisatges, perquè trobaven a faltar la natura. 

En els seus llargs passejos per la muntanya, quan Lara trobava un lloc per descansar, ballava 
una estona allí. Amb el temps aquests llocs es van anar convertint en la seva sala d'assaig o 
taller, on es movia i ballava responent a aquest entorn. 

A partir d'aquesta experiència va llançar una invitació a diferents persones a fer un viatge 
extracorporal de la següent manera: 

- Li enviaves una cançó. El títol o un àudio que triessis. 
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- Ella triava un lloc i es movia a través del teu àudio/cançó en ell. Així, tu entraves en el seu cos 
amb la cançó i en aquest lloc on estigués ballant. I de la mateixa manera ella s'acostaria a tu 
durant aquesta estona. 

- Després t'enviava la foto d'aquest lloc on havíeu estat ballant. A la imatge no la veies a ella, 
sinó el lloc. 

Més endavant s’editarà un quadern amb totes les imatges i les coordenades dels llocs, 
acompanyades pel nom de la cançó i de la persona que va estar allí. Com un mapa, on es 
pugui trobar on vam ballar i on la imatge funcionarà com empremta que deixem en el paisatge. 

Fins avui Lara ha realitzat 42 trobades d'aquest tipus. Lara té intenció de seguir desenvolupant 
aquesta pràctica i convida a totes les persones còmplices a participar a aquests acostaments 
extra-corporals.  
 
 
Trobades a cegues 
A partir d’una idea de Francisco Ruiz Infante 
 

A la nostra primera reunió a zoom, Francisco va llançar la possibilitat de provocar trobades 
inesperades entre els còmplices, crear 'parelles de ball' entre persones que no es coneguessin 
prèviament entre ells, per iniciar un diàleg i un intercanvi privat que, més endavant podrà ser 
compartit amb la resta de còmplices. 

A aquest joc s’han sumat a participar-hi Arantza López, Elena Zanzu, Maria Vera i Juan 
Miranda. 

 
Glosario 
Elena Córdoba 
 

Després del meravellós Calendari per un temps vegetal, Elena es va proposar de generar un 
Glossari d'aquest temps, centrat en el cos i les experiències que ens han travessat. Connectat 
amb la idea de generar un arxiu (antiarxiu o anarchiu) que va aparèixer diverses vegades en 
les converses. És una proposta embrionària, que necessitarà un temps de preparació i 
realització. Actualment, amb la complicitat d'Ana Buitrago, estan pensant en el tipus de 
dispositiu que es requereix per posar en funcionament aquest glossari, com formular i traçar les 
línies de connexió entre unes paraules i altres. Ambdues compten amb una experiència anterior 
en el marc del projecte Ballar, és això el que voleu? 
 
Aquest glossari es concep com un espai de coneixement obert, un corpus col·lectiu que 
proposa construir de manera col·laborativa entre tots els implicats en aquest context i d'altres 
possibles convidats. Una eina per seguir pensant juntes, a partir d'aquesta col·lecció de termes 
o conceptes clau, sobre els cossos del futur, que ja són aquí. 
 

¿Cómo se hace una performance? Reloaded 
TWINS EXPERIMENT – Laura Ramírez i Ainhoa Hernández 

Les Twins han seguit amb la idea inicial de re-visitar la seva peça Cómo se hace una 
performance?, projecte amb el qual van ser residents a La Caldera el 2015. En ella partien dels 
records i impressions d'obres que havien vist juntes en els dos anys anteriors per utilitzar-los 
com a base a partir de la qual construir la seva pròpia peça, mitjançant diferents estratègies i 
jocs d'apropiació i re-activació. 

Per aquest context específic es van proposar repetir el mateix procés però partint de les obres 
que s'han presentat en aquests 25 anys a La Caldera. Han realitzat una plena immersió en el 
nostre arxiu audiovisual, amb accés al nostre canal privat a youtube i a tota la documentació 
que conté el llibre que es va publicar el 2013 i que recopilava tota l'activitat realitzada fins a 
aquell moment. 
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Apocalipsis práctica  
Julián Pacomio i Carolina Campos 
del 27 al 30 de juliol a La Caldera, cada dia de 20h a 23h 
 
Una pràctica d'aproximació a les eines de creació i experimentació que es van utilitzar durant la 
creació de la peça Apocalipsis entre amigos o el día simplemente. La proposta convidava a 
diferents persones a endinsar-se totes juntes, a explorar-la i subvertir-la i gaudir-la. 
 
SINOPSI 
Portem molt de temps anant a dormir d'hora. Som gent del dia, la nit, és cosa d'altres. Esperem 
a l'apocalipsi junts, tots, aquí. En algun moment allò familiar, allò íntim, es tornarà inquietant i la 
fi, arribarà passible, amable. 
 
Alguna cosa fosca emergirà a la superfície acusant la vida, i ja res serà igual; els records, els 
de llavors, ja no importaran; i només serviran els més forts, és a dir, els d'ara. Mai més serem 
contemporanis i només quedarà la llum del dia, simplement. 
o 
[...] és que això no té sentit però la resta no té sentit però la resta és la mort. 
 
Aquesta pràctica va tenir lloc del 27 al 30 de juliol a La Caldera, cada dia de 20h a 23h, en 
aquest interval de temps en què el sol es pon. 
 
 
Las manos _ performance telepàtica 
Proyecto Táctil 
dijous 30 de juliol, a les 19h 
 
L’Alina Ruiz Folini, Luciana Chieregati i Leticia Skrycky van proposar compartir de forma 
telepàtica la seva peça Las manos. 
 
Durant els mesos d'abril i maig estaven programades per ballar la seva peça LAS MANOS en 
diferents ciutats. Vam ser cancel·lades (ja sabem per què), però van decidir continuar ballant 
de totes maneres. Aprofitant aquesta celebració-en-el-temps a què les vam convidar des de La 
Caldera, van presentar LAS MANOS telepàticament: elles la ballaven y el públic la podia veure, 
dijous 30 de juliol, a les 19h de Barcelona / 18h de Portugal / 14h d'Argentina - Uruguai - Brasil. 
 
Per a facilitar que la connexió pogués ocórrer sense cap problema compartien alguns detalls: 
 
- Primer de tot, a les 18:50h / 17:50 / 13:50 tria un lloc de la casa en què puguis estar en calma, 
tranquil·la, de peu, asseguda o estirada a terra perquè puguis passar una estona amb 
nosaltres. Després pots connectar primer amb les teves mans: tocar-les, mirar-les, acariciar-les, 
fregar-les, amassar-les, obrir-les, pessigar-les, somiar-les, reikear-les, etc. 
 
- A les 19h / 18h / 14h ens connectem totes telepàticament i la peça començarà. 
 
Per veure-la, fes el que sigui necessari per a tu. Potser és útil considerar que estàs tant 
emetent com rebent informació. Les dues coses són necessàries: cuidar i escoltar al mateix 
temps. Pots imaginar-nos ballant, ballar tu, connectar amb la resta de públic que estarà 
telepatejant també, visualitzar i habitar un lloc, una llum, un color, una temperatura, una textura 
de l'espai. Pots triar com vols estar, si amb nosaltres, molt, molt a prop, si més lluny, si quieta o 
en moviment. 
 
La presentació durarà el que duri la telepatia. Començarem juntes i acabarem juntes. 
 
Si després de la performance, volies compartir alguna impressió, imatge, text o ressonància 
amb elles, facilitaven el seu correu electrònic per a que ho poguessis fer. D’aquesta manera 
poden recopilar i estudiar les experiències dels participants, que es van obrint al costat d’elles.  
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‘Projección sincronizada a la hora del Ocaso Nautico’ de Esther Rodríguez Barbero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARA(R)  

Moment de trobada a on vam convidar a totes les persones que van participar en aquesta 
aventura temporal a venir a La Caldera per seguir elaborant juntes els continguts que es van 
activar durant els mesos de juny i juliol. Un trobada que va tenir lloc del 28 de setembre al 4 
d’octubre, a on es van poder compartir i presentar l’evolució de les pràctiques, convidant al 
públic a participar d’algunes d’aquestes propostes. 
 
En aquesta trobada van participar: Carolina Campos, Rafael Frazao, Ainhoa Hernández, Laura 
Ramírez, Núria Gómez, Sara Gómez, Lautaro Reyes, Mila Ercoli, Elena Zanzu, Julián Pacomio, 
Lara Brown, Esther Rodríguez-Barbero, Tristán Pérez-Martín, Adaline Anobile, Anabella Pareja, 
Itxaso Corral, Marta Echaves, Blanca G. Terán, Nyamnyam, Amador Fernández-Savater,  
juntament amb Oscar Dasí i l’equip de La Caldera. 
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Durant aquella setmana es van realitzar i compartir diferents pràctiques, visionats de 
pel·lícules, instal·lacions a l’espai, presentacions, algunes d’elles només entre el grup de 
còmplices i d’altres obertes a públic general.  
 
Degut al nombre de còmplices que van participar en la trobada es van fer dos grups fixes per a 
participar en les pràctiques i així poder complir amb la normativa que en aquell moment 
s’imposava en relació als protocols covid. 
 
Les pràctiques que es van desenvolupar van ser: 
 
Pràctica Apocalipsis de Julián Pacomio i Carolina Campos amb una apertura l’últim dia per 
còmplices. 
Del 28 al 30 de setembre, Julián va compartir amb un grup de deu còmplices la mateixa 
pràctica que va realitzar al juliol. I l’1 d’octubre la va obrir a la resta de còmplices i a altres 
persones interessades en conèixer-la. 
 
 
Pràctica d’Invocaciones d’Esther Rodríguez-Barbero i Marta Echaves 
Invocaciones és un projecte sobre la matèria entre la matèria, sobre presències, fantasmes i 
altres éssers eteris, sobre el que s'amaga en els forats que solquen les parets. Una sèrie de 
converses amb l'altre, de manera que no es pot nomenar, amb el buit que no està buit. Un 
fantasma és un forat entre dos fragments de memòria. Un espai que s'omple amb informació 
altra. 
 
Invocaciones està compost per una sèrie de trobades amb diferents llocs i una metodologia 
per fer vibrar la matèria i establir un diàleg amb els cossos subtils, amb l'invisible. El lloc, amb 
les seves presències i les memòries subtils amagades en ell, es pren com a espai de projecció. 
Hi ha un diàleg directe a través d'un sistema de preguntes i respostes. Una sèrie de preguntes 
fetes a el lloc són l'input per a les invocacions. En els espais entre partícules és on passa tot. 
On es creen els misteris. D'on ve la vida? Dels espais entre. En aquest espai microscòpic hi ha 
les dues possibilitats. Al no res, hi ha la mort i hi ha la vida. 
 
Aquesta pràctica es va fer durant dos dies, el 29 i 30 de setembre, cada dia amb un grup 
diferent de còmplices. 
 
 
Pràctica de la edición de la realidad visible de Carolina Campos i Rafael Frazao 
350 milions de fotos es publiquen cada dia en una xarxa social. 55 mil imatges es publiquen 
cada minut en una altra. Cada persona crea 1,7 MB de dades per segon en 2020. La interfície 
neuroquímica del cervell humà, adaptant-se a la hiperestimulació, és capaç d'interpretar les 
imatges captades pels ulls en només 13 mil·lisegons, una velocitat que va ser gairebé 8 
vegades més gran que els 100 mil·lisegons que havien estat determinats en un estudi anterior. 
Els ulls ara canvien de posició tres vegades per segon. 
  
Les característiques del nostre temps, marcades per la convulsa transmissibilitat de les imatges 
tècniques i la frenètica economia de l'atenció, solen editar el visible a la competició pels nostres 
ulls, separant-los del seu caràcter sensible 
  
Les pràctiques d'edició de la realitat visible són part d'una investigació que es proposa a 
experimentar amb la microcinètica, altres maneres de percepció i modulació de l'atenció, 
especialment en la relació entre el nostre cos i l'espai públic. A partir d'eines de cinema i de la 
performance proposem exercicis que intenten re-sensibilitzar la mirada en la seva baixada al 
cos. 
 
La pràctica que van proposar va consistir en exercicis d'observació, presència i escriptura, que 
buscaven crear relacions d'organització i desorganització entre el que es veu, el que es diu i els 
fets. Van utilitzar dispositius artesanals (sense càmera) per a la construcció d'una espècie de 
cinema invisible camuflat en l'espai públic on la realitat i la ficció es barregen i es confonen. 
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Aquesta pràctica es va fer durant tres dies, el 30 de setembre, 1 i 2 d’octubre, cada dia amb el 
mateix grup de còmplices. 
 
 
Pràctica Prueba de sonido 1. Wireless window para quedarse fritas, juntes de Ángela 
Millano y Blanca G. Terán 
Tot i que Ángela no va poder estar a la trobada, Blanca va proposar repetir l’experiència de 
dormir juntes que s’havia dut a terme al juny a través de zoom, aquest cop de forma presencial 
a la sala 6. 
 
Aquesta pràctica es va fer durant dos dies, el 30 de setembre i el 2 d’octubre, cada dia amb un 
grup de còmplices diferent. 
 
 
Pràctica Dream d’Adaline Anobile 
Aquesta pràctica en relació al dormir consistia en un treball en parelles sobre els somnis, el 
relat dels somnis i la traducció d’aquests quan el relat subjectiu passa d’un sistema nerviós a 
un altre a través del tacte, fet que provoca una alteració en el somni narrat. 
Un dels membres de la parella explicava un somni a l’altre persona que estava estirada i a 
través del tacte l’imprimia la narració del somni al cos de l’altre persona. Al finalitzar, la persona 
que estava estirada passava a explicar-li a l’altre persona el que ella havia rebut del relat del 
somni que l’altre li havia explicat. D’aquesta manera la primera persona que havia narrat el 
somni el rebia amb una alteració de la subjectivitat que provocava  
 
Es va fer durant dos dies, dijous 1 i divendres 2 d’octubre, cada dia amb un grup de còmplices 
diferent. 
 
 
Presentació de LARVA d’Itxaso Corral i Anabella Pareja 
Itxaso i Anabella van compartir amb tot el grup de còmplices a través d’una xerrada a on 
exposaven la seva pràctica de LARVA,  una pràctica d'escriptura passiva que consisteix en la 
invenció de peus de pàgina per a algunes de les notes i paraula que han anat col·leccionant, i 
que han compartit a hemosperdidoelcosmos, i que havien estat desenvolupant des del 
confinament i fins aleshores.  
 
Aquesta presentació és va fer divendres 2 d’octubre amb tot el grup de còmplices. 
 
El mateix divendres 2 d’octubre a les 20h es van realitzar les presentacions obertes al públic de 
Invocaciones  d’Esther Rodríguez Barbero i Marta Echaves i de  
Puede que haya manera de acercarnos. Las entregas  de Lara Brown a on van compartir 
una proposta escènica del que havien estat les seves pràctiques. 
 

Durant la setmana es van realitzar dos moments de visionats de pel·lícules i xerrades en 

streaming: 

 
Una Mesa Propia | Olga Mesa 
dimarts 29 de setembre, a les 16h 
Visionat dels treballs videogràfics d'Olga Mesa i Francisco Ruiz de Infante. 
Cosas que se iban a hacer, que se hacen y se harán… pero de « otra manera » 
Projecció de la pel·lícula Una Mesa Propia' d'Olga MESA + xerrada en streaming amb Olga 
Mesa. 
 
Durant aquesta estranya primavera de l'any 2020, des del començament del confinament a 
França, vaig començar a reunir sobre la meva taula i al voltant d'ella, múltiples arxius vinculats 
a la producció futura d'una pel·lícula. Ràpidament vaig reunir imatges, fragments de textos, 
llibres per llegir, pel·lícules per veure... També rams de flors, una petita bola de miralls, una 
segona molt gran, una càmera, un micro, dos draps negres, dues finestres (una oberta cap al 
cel, l'altra cap a l'horitzó de jardí) i fins i tot, molt important, alguns raigs de sol! Aviat vaig 
començar a fer REC voltant d'aquesta "taula viva" i, sobretot, dia rere dia, vaig començar a 

https://hemosperdidoelcosmos.wordpress.com/
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compartir amb la meva mare malalta (la poeta Marian Suarez), dues pràctiques íntimes: llegir i 
ballar a distància. Llegir i ballar amb ella sense veure'ns! La distància física ens va parlar de 
desig i concentració, d'escolta i d'imaginació, i també d'aquest "out of the blue"; aquesta cosa 
inesperada que ens va fer sentir-nos lleugeres. Així, a poc a poc, va començar i es continua 
escrivint, una història mentre parlem, mentre ballem. 
 
¿Sabemos aterrizar? | Francisco Ruiz de Infante 
dijous 1 d'octubre, a les 16h 
Visionat dels treballs videogràfics d'Olga Mesa i Francisco Ruiz de Infante. 
Cosas que se iban a hacer, que se hacen y se harán… pero de « otra manera » 
 
Projecció en streaming de la pel·lícula Campos eventuales (3 simuladores y 5 vuelos) de 
Francisco Ruiz de Infante + xerrada en streaming amb Francisco  
 
Peter Pan, a la novel·la de J.M. Barrie, ens va ensenyar que per poder volar només cal pensar 
en coses meravelloses. Alguns saben (sabem?) que fa temps vam aprendre a volar i que ara 
volem molt ràpid. Però en aquest món que ens toca viure, el que se'ns ha oblidat -o potser mai 
vam aprendre- és com aterrar. En el món de Nens Perduts que proposa la pel·lícula, un "camp 
eventual" és un lloc possible per a l'aterratge forçós. Dividida en una sèrie de "vols" i 
"simuladors de vol", l'obra ens parla d'una societat (la nostra) que llançada a velocitats 
exponencials no té cap idea d'on aterrar, o de si realment vol fer-ho. La idea de viatge iniciàtic 
no és aliena al projecte. El vol va començar fa temps i per gaudir-lo, haurem de deixar-nos 
portar per les corrents. Sí, fa mesos havíem parlat d'un projecte al voltant del temps. Els temps. 
 
El meva ultima pel·lícula "Campos Eventuales" anava a ser mostrada amb prolongacions 
performatives i la complicitat coreogràfica d'Olga Mesa en aquestes sales de cinema de 
Barcelona que fan olor de suors: les vostres. Estàvem pensat en una "première mondiale", com 
diuen els afrancesats (que sóc jo també) dins el programa de celebració del vostre aniversari. 
Però una bestiola ja molt famosa va impedir tot moviment en aquest sentit i ara hem pensat que 
era el moment de compartir la part fílmica i generar un moment d'intercanvis. 
 
Les projeccions i xerrades es van poder seguir en directe al nostre canal Youtube. 
 
 
També ens van acompanyar tres instal·lacions a l’espai: 
 
Torrents d'Ors de Tristán Pérez-Martín 
imágenes. 
imágenes de las que. 
imágenes de las que van saliendo. 
rastros. 
sumergirse en un archivo para emerger, como zambullirse en una poza de agua calma y salir 
con piedritas y musgos pegados al cuerpo. 
emerger con archivos de word, discos duros, fotografías, un servidor llamado "la matrix", 
archivos crípticos, cds, más fotografías, disquetes de 3 1/2. 
todas imágenes. 
todos rastros. todos rostros. 
un espacio, otro espacio, salas de cines, muchas escaleras, una fábrica de cinturones y suelos 
de madera que crujen de las muchas danzas danzadas. 
una caldera que ayer ya era la de hoy, y que hoy tiene al mañana y a la historia que la cruza en 
el mismo meridiano. 
imágenes. 
rostros. 
imágenes rastros. 
 
La intenció de torrents d'ors és transmetre aquesta submersió dins l'arxiu d'imatges fixes de la 
Caldera, traient les imatges de les pantalles i portant-les al paper. 
 
Uns collage digitals realitzats amb l’arxiu d’imatges dels 25 anys de La Caldera i que de 
moment segueixen ocupant l’espai físic del vestíbul. 
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Cápsula visual, trampita temporal de Lautaro Reyes i Mila Ercoli 
 
En aquest espai passen moltes coses. 
Aquí hi ha una cosa que desdobla la idea cronològica del temps. Això pot succeir sempre que 
una miri. 
A vegades una no s'adona perquè la cosa no s'acaba de coordinar amb una mateixa. 
Aquesta cosa té un seguit de mecanismes. Alguns s'entenen clarament, però d'altres juguen en 
camps virtuals, imaginaris. 
Parlant amb gent d'això, sempre acabem concloent que en aquest espai passen moltes coses. 
Un circuit visual. 
Una càmera, un ordinador i un projector funcionant constantment. 
Aquest aparell conté una càpsula visual / trampeta temporal. 
Veure el passat en el present, estant en el futur de l'acció que mires. 
 
Una instal·lació que es va poder veure des del dilluns 28 de setembre al diumenge 4 d’octubre. 
 
 
 
Montaje Literario | Sara Gómez 
 
Es pot trobar un instant del passat que albira aspectes del que avui seria La Caldera; que ens 
deixés endevinar alguna ruta per la qual ella caminaria? 
 
Aquesta pregunta va aparèixer quan vaig rebre la invitació per commemorar els 25 anys de La 
Caldera. Imaginava trobar un instant de quan tot va començar, que semblés un fil conductor, un 
gest que quedés suspès vint anys enrere i que estigués arribant a conclusió en una tarda 
d'octubre de l'any 2020 mentre celebrem junts el seu aniversari. 
 
Vaig indagar sobre la història de centre, la seva gent, i vaig trobar nombrosos moments, 
fragments, imatges, memòries, narracions fundacionals. Vaig triar tres que llançaven picades 
d'ullet al present, els vaig teixir com si fossin un de sol, donant lloc a un muntatge literari, 
acoblament de temps, memòria i lloc: un vídeo, un text / llibre / veu i un emplaçament / 
instal·lació; muntatge que reprèn memòries passades i les torna a posar en matèria sensible, 
gestos del passat que arriben a la seva finalització en el present i es concreten en apologia 
visual, sonora, cinètica, celebratòria. 
 
Aquesta instal·lació es va poder veure del dilluns 28 de setembre al diumenge 4 d’octubre i 
Sara Gómez va fer una lectura compartida amb el grup de còmplices del llibre, divendres 2 
d’octubre. 
 
 
Dissabte 3 d’octubre es va realitzar una trobada amb Amador Fernández-Savater qui va 
poder venir a La Caldera per compartir presencialment amb la resta de còmplices algunes de 
les idees d’Amador sobre ‘les figures i potències de la interrupció’ que s’havien apuntat en el 
taller que havia fet al juny-juliol i que eren idees llençades per com a possible eina per pensar 
la vivència del temps que ens ha travessat i les seves implicacions. 
 
El mateix dissabte 3 a la tarda Nyam Nyam va compartir amb el grup de còmplices el seu 
procés de recerca de 8.000 años después. Relatant com aquesta instal·lació performativa va 
sorgir de l’interès per investigar sobre l’inici de l’agricultura com a punt d’inflexió que va definir 
el rumb de la humanitat fent ciència ficció de la prehistòria, especulant i qüestionant algunes 
reconstruccions lineals i poc situades del que va succeir fa 8.000 anys. I explicant-nos la deriva 
que ha tingut la pròpia peça segons els llocs on s’ha anat presentant.  
 

 

¿Cómo se hace una performance? Reloaded de TWINS EXPERIMENT  
Durant la trobada d’ARA(R) Laura i Ainhoa, van aprofitar per fer trobades amb alguns dels 
còmplices que volguessin explicar alguna de les seves experiències a La Caldera per anar 
ampliant aquest arxiu de peces i vivències que han passat per La Caldera en els darrers 25 
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anys i que estan re-visitant per poder convertir-se en una mena dropbox analògic de gestos 
que conformen l'arxiu immaterial d'aquest espai. 
 
 
Diumenge 4 d’octubre va ser el dia de cloenda d’ARAR, aprofitant per posar en comú les 
experiències viscudes durant aquesta intensa setmana i per apuntar futurs possibles per a les 
pràctiques compartides. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede que haya manera de acercarnos. Las entregas  de Lara Brown 
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> Càpsules de Creació en Cru 
Com ja hem explicat a tots els creadors en residència se'ls ofereix la possibilitat de generar 
contextos adequats per compartir de manera informal els processos de creació i obrir-los a 
mirades externes amb diferents nivells d'exposició; des de grups reduïts de professionals a 
públic general. 
 
Les càpsules que s’han realitzat enguany han estat: 
CCC#27_Julián Pacomio i Ángela Millano, divendres 31 de gener, a les 20h 
CCC#28_Daniel Morales, dimecres 12 de febrer, a les 20h 
CCC#29_Laila Tafur, divendres 26 de juny, a les 20h, realitzada a porta tancada  
CCC#30_Sílvia Zayas, 29 de juliol a les 20h 
CCC#31_Rosa Romero, 16 de setembre a les 20h 
CCC#32_Georgia Bettens i Javier de la Rosa, divendres 6 de novembre, cancel·lada per 
motius de restriccions, però es va realitzar a porta tancada compartint la feina amb l’equip de la 
caldera.  
CCC#33_Norberto Llopis, divendres 18 de desembre, a les 20h 

 

> Presentacions d’ARA(R)  
En el marc de la trobada d’ ARA(R) es van realitzar dues presentacions amb públic, divendres 
2 d’octubre a les 20h, a on les artistes van compartir una proposta escènica del que havien 
estat les seves pràctiques. 
 

‘Invocaciones’  d’Esther Rodríguez Barbero i Marta Echaves  
 
‘Puede que haya manera de acercarnos. Las entregas’  de Lara Brown. 

 
 

> Corpografies  
Corpografies és una línia de programació de La Caldera centrada en les escriptures corporals 
i narratives de la presència. Treballs de creadors que investiguen la capacitat del cos i el 
moviment per articular un discurs sensible, on el cos és text i el pensament és acció. I que 
cada vegada més, es connecta amb altres contextos i projectes que es couen a La Caldera.  
 
'Spiritual Boyfriends' de Núria Guiu 
4 i 5 de desembre, a les 20.30h i 6 de desembre, a les 19h 
 
Spiritual Boyfriends és un solo que gira entorn de la relació cos-poder. 
 
El ioga és el marc contextual de la performance, el qual serveix per qüestionar polítiques de 
poder sobre els cossos; un poder extern imposat sobre aquests així com un poder que l'individu 
s'imposa sobre si mateix a través d’una autodisciplina. 
Digitalitat, bellesa, salut, capital, amor, erotisme i auto-ficció, són conceptes entrellaçats que 
s'aborden com una forma d'experiència espiritual vinculada a la construcció de rols de poder a 
través del cos i la seva imatge social. 
Quin paper juga Internet en relació a la política neoliberal i les seves tècniques de control i 
vigilància? 
 
Direcció i performer: Núria Guiu | Assessorament Artístic: Esther Freixa, Sónia Gómez 
| Acompanyament Dramatúrgic: Lluc Ubach | Disseny d’escenografia: Lola Belles 
| Assessorament vestuari: Lola Belles | Disseny de llum: Joana Serra | Assitència 
tècnica: Sergio Roca | Manager: Fani Benages | Residencia a: Sala Hiroshima, La Caldera Les 
Corts, Graner de Barcelona, Cra’p, La Briqueterie CDCN. | Artista associada a: Graner de 
Barcelona | Gràcies a: Claudia Mirambell, Alicia Kopf, Telemanrec, Carles Decors, Claudia 
Brufau, Søren Evinson | Co-producció Festival Grec de Barcelona, La Briqueterie CDCN du 
Val-de-Marne 
Estrenat a Festival Grec Barcelona 2020 
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> 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. 

 
• 'Lo pequeño' de Cris Blanco, Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol, dissabte 22 de febrer a 
les 18h 

 
 

> Programació d'espectacles per a públic escolar 
Dins el programa Dansa a les Escoles La Caldera proposa espectacles adequats a cada cicle 
formatiu. Gratuït per a escoles de les Corts. 
(Veure amb més detall en Territori) 
 

 
> Programació pròpia i produccions en col·laboració amb altres 
iniciatives i entitats del sector i de la ciutat 
La Caldera organitza programacions en col·laboració amb altres entitats de la ciutat on els 
continguts d’aquestes programacions són comissariades per la direcció artística de La Caldera. 

 
 

Dansa. Quinzena metropolitana. 
La Caldera va participar en la tercera edició de la Quinzena de Dansa Metropolitana, 
l’esdeveniment promogut per l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments 
d'altres 8 ciutats de l'àrea metropolitana. 
 
En aquesta ocasió no s’ha obert cap convocatòria pública per rebre propostes, tal i com es va 
fer en els dos darrers anys, si no que ha estat la direcció artística juntament amb els artistes 
associats de La Caldera els que han triat les dues propostes que es podran veure durant tres 
dies cadascuna. S’ha mantingut la voluntat de donar suport a la creació local, programant 
‘Catalina’ de Iniciativa Sexual Femenina, col·lectiu que va estar en residència al 2018 creant 
aquesta peça a La Caldera. I la voluntat d’apropar una peça que no s’ha vist mai a Barcelona, 
‘Mercedes máis eu’ de Janet Novás i Mercedes Peón. 
 
Amb aquesta programació pretenem 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 es destinarà als honoraris dels artistes i els seus equips. 
- Donar l'oportunitat al fet que els treballs evolucions i madurin gràcies a la trobada continuat 
amb la mirada del públic, una experiència tan necessària com poc habitual en el nostre entorn. 
- La creació de públic gràcies a la circulació de la informació boca a boca i experimentant noves 
estratègies de comunicació de proximitat al barri de les Corts. 
 

 
'Catalina' d'Iniciativa Sexual Femenina 
Previst el 19, 20 i 21 de març, a les 20.30h i posposat al 10, 11 i 12 de desembre 
 
Catalina no se'n va de festa: és una festa en si mateixa. Abans de sortir, s’emprova les seves 
quatre mitges trencades a veure quines li queden millor i al matí es descobreix el pòmul morat, 
els repuntsqueixalats, el cruiximent als bessons, l'afonia. Catalina es reinventa i aconsegueix, a 
força de petons ben i mal fets, que les altres rebentin. Davant del ‘Madame Bovary sóc jo’, que 
no vol ni en pintura, Catalina declara ‘La rumba soc jo’, com Andrés Caicedo en la seva 
novel·la ¡Que viva la música!, que ens va ensenyar a llepar-nos els cabells, com Lectura fàcil 
de la nostra companya Cristina Morales ens va ensenyar a clavar-nos el cantell de la taula. 
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Catalina peca de dansa i de literatura, però expia la seva cultura amb la seva poca vergonya. 
 
El col·lectiu Iniciativa Sexual Femenina neix el  2017 en el centre social autogestionat Can 
Vies, a Barcelona, amb el desig d’aproximar-se a una dansa contemporània des d’una 
perspectiva feminista, llibertària i anti-academicista. Està integrat per Élise Moreau (França, 
1992), Elisa Keisanen (Finlàndia, 1988) i Cristina Morales (Espanya, 1985). 
 
Autoria i direcció: Iniciativa Sexual Femenina (Elisa Keisanen, Cristina Morales y Élise Moreau)| 
Textos: Cristina Morales e Iniciativa Sexual Femenina| Interpretació: Iniciativa Sexual Femenina 
(Elisa Keisanen, Cristina Morales y Élise Moreau)| Disseny d’il·luminació: Marc Augustin-
Viguier| Tècnic: Andrea Forlanza| Fotografia: Joan Manrique 
 
 
'Mercedes máis eu' de Janet Novas i Mercedes Peón 
Previst el 26, 27 i 28 de març, a les 20.30h i posposat al 22, 23 i 24 d’octubre 
 
Mercedes máis eu és un treball de col·laboració entre Janet Novás i la compositora Mercedes 
Peón en el qual les dues exploren les relacions particulars que existeixen i s’estableixen entre 
‘la seva dansa i la seva música’. Entre instruments, records, cançons i balls afloren conceptes 
en diferents estats de latència. Alguns d’ells, de gran contingut sociopolític, estan presents en 
els materials: des dels ‘objectes’ musicals fins als ‘dansístics’ o biogràfics; d’altres conceptes 
somàtics o experiències quàntiques, apareixen en els polsos, ritmes i tons, en les veus i en les 
dinàmiques, en els silencis, en les formes. Mercedes mais eu mira envers allò col·lectiu i ho fa 
des de perspectives i sensibilitats arquetípiques. El treball és a més, una proposta subtil sobre 
allò comú sensible, i una aposta per al fer/saber artístic. 
 
La peça, en femení, és un híbrid ‘dansístic’ musical plegat d’imatges evocadores i seccionada 
per quadres, el que li permet habitar en diferents arquitectures o marcs, des de contextos més 
escènics fins d’altres més instal·latius o museístics. 
 
Direcció: Janet Novás| Dramatúrgia: Ricardo Santana| Interpretació: Janet Novás i Mercedes 
Peón| Autoria i direcció musical: Mercedes Peón| Interpretació musical: Mercedes Peón| 
Disseny d’il·luminació: Cristina Bolívar| Disseny de so: Ezequiel Orol| Ajudant de direcció: 
Ricardo Santana 
 
 
A més de les obres escèniques que es presenten dintre de la Quinzena Dansa Metropolitana, 
La Caldera ha proposat a les creadores implicades, el col·lectiu Iniciativa Sexual Femenina, 
Janet Novas i Mercedes Peón, generar dues activitats paral·leles que connecten amb 
interessos i temàtiques que travessen les seves respectives recerques i universos artístics. 
 
 
'Ballar amb el cony' amb Sara Pierallini i Iniciativa Sexual Femenina 
Previst diumenge 15 de març, a les 12.30h i posposat al 13 de desembre 
 
Xerrada entre Sara Pierallini (col·lectiu Bachini-Bachini) i Iniciativa Sexual Femenina, 
inauguració de l’exposició Sexe lliure o llibertat del desig? i vermut. 
 
Volem convidar - tú! En el nostra esdeveniment - Ballar amb el cony. Aquest esdeveniment és 
exposició i xerrada. Exhibició presentar imatges genitals, anals, pectorals i joguines sexuals. 
Aquest exposició és super idea de Sara Pierallini, ella és investigadora en filosofia de l'espai 
des d'una mirada feminista i part de col·lectiu Bachini-Bachini. Una altra part d'esdeveniment és 
xerrada amb temes: apropiacionisme, repressió sexual en danza, cos intel·ligent dins del món 
acadèmic i diferents capes per a pensar i usar cos en art. En món artístic hi ha molt de pes com 
pot ser intel·ligent i és important compondre frases belles amb paraules. El nostre més visible 
eina és cos. Volem posar frases belles amb cos o frases com a estil: ballar amb el cony, parlar 
amb el cony. 

 
'Fantasies de gènere i cossos del no món' amb Mercedes Peón 
Previst diumenge 22 de març, a les 12.30h i posposat al 18 d’octubre. 
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Conferència de Mercedes Peón i vermut 
Hi ha imaginaris paral·lels al capitalista occidental que tenen relació amb l'ecològic, amb les 
relaciones i la creativitat que neix de la comunicació amb allò que ens envolta. Imaginaris 
sense gènere i sense arquetips tancats. Amb dones que soles o no, que per elecció pròpia o 
no, criaven, treballaven, venien la collita i, també, tenien el seu "trànsit extàtic" dins d'una 
comunitat que s'alliberava de la quotidianitat a través d'excessos en comunitat de música i 
dansa, d'allò que a Galícia anomenem "seráns". Encara avui queden cossos que, com llavors, 
no tenen aquella (sub)missió albergada a la feminitat apresa de les castes socials més 
allunyades del poble per tal de diferenciar i codificar el coneixement. 

 
 
Programació Caldera / Grec 

Enguany hem repetit la fórmula de l’any passat en la que convidem a una artista a presentar la 
seva feina dins del marc del Festival Grec i també a compartir les seves eines de creació dins 
del Sporá Prógrama. Aquest any l’artista convidada ha estat Amanda Piña. 
 
Dances climàtiques 
Moviments Humans en Perill d'Extinció, Vol. 5 d’Amanda Piña 
22 i 23 de juliol 
 
Dues danses indígenes mexicanes inspiren una coreografia que posa en relació cos i canvi 
climàtic fent visible com les cultures nadiues de l'Amèrica Llatina estableixen lligams entre 
l'entorn natural i la vida social. 
 
La peça que l’artista coreògrafa xilena-mexicana porta al Grec és el cinquè lliurament 
d'Endangered Human Movements (Moviments Humans en Perill d'Extinció), una investigació 
sobre la pèrdua de la diversitat biològica i cultural al nostre planeta. El projecte va començar 
l'any 2014 i se centra en danses i pràctiques de moviment que han estat desenvolupades 
durant segles arreu del món facilitant la seva reaparició en altres cossos i contextos. A partir de 
presentacions, workshops, instal•lacions, publicacions i un complet arxiu on-line, Amanda Piña 
reconstrueix, recontextualitza i resignifica unes pràctiques de moviment ancestrals especulant 
amb el seu potencial de futur.  
En aquest cinquè lliurament de la sèrie, l'artista parteix de la feina de l'antropòleg mexicà 
Alessandro Questa sobre dues dances de les terres altes del Nord de Puebla interpretades pels 
indígenes Masewal i que tenen a veure amb el canvi climàtic i amb l'explotació minera. Les 
danses s'anomenen Tipekajomeh i Wewentiyo i constitueixen l'inici d'un viatge cap a l'interior 
de la terra. L'obra explora com ha canviat la noció que, sobre la Terra, tenien diferents 
generacions al llarg de la història i imagina maneres noves i ancestrals de relacionar-se amb el 
món i la natura. I és que, com explica Alessandro Questa en les seves recerques, aquestes 
anomenades "danses tradicionals" són, de fet dispositius socials que visualitzen les relacions 
d'interdependència entre el context social i el natural, posant l'accent en les relacions entre 
totes les formes de vida. 
Firma aquesta proposta l'autora d'un treball coreogràfic centrat tant en la descolonització de 
l'art com en el potencial polític i social del cos i el moviment. Utilitzant amb freqüència elements 
que escapen a les referències culturals occidentals, l'artista ens planteja noves maneres 
d'entendre la performance i l’art és enllà de la idea d’allò contemporani. 
 
Una producció de nadaproductions, el Museo Universitario el Chopo (Mexico) i Tanzquartier 
Wien and deSingel (Antwerp). Aquest espectacle ha estat subvencionat pel FONCA Programa 
Nacional de Creadores Escénicos, Municipal Department of Cultural Affairs (Viena) i la divisió 
d'Art i Cultura de la cencelleria Federal Austríaca (BKA).  
Amb el suport de BKA, Ambaixada Mexicana a Àustria, la Escuela Nacional de Danza 
Folklórica de México i DAS THIRD – Amsterdam University of the Arts. 
Direcció artística i coreografia: Amanda Piña| Coreografia i transmisión: Juan Carlos Palma 
Recerca: Alessandro Questa, Amanda Piña, Juan Carlos Palma| Ull extern i assessorament: 
Veza María Fernandez, Marie-Christine Barrata-Dragono| Interpretació: Amanda Piña i dos 
intèrprets locals| Música en directe: Christian Müller| Disseny d'art i escenografia: Michel 
Jimenez| Disseny del vestuari: Isolde Mayer| Direcció tècnica: Lukas Heistinger| Producció: 
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Isabella Strehlau| Manager: Angela Vadori (SMart)| Distribució internacional: Something Great 
(Berlín) 
 
Muntanyes en resistència | Activitat paral·lela Grec'20 
dijous 16 de juliol, a les 19h 
 
Projecció del vídeo Danses Climàtiques i conversa virtual/presencial amb Victòria Uranga, 
Cecilia Vallejos i Amanda Piña 
  
La conversa proposa relacions de cura entre cossos humans, muntanyes i glaceres, explorant 
les possibilitats de diàleg entre pràctiques artístiques, activistes i acadèmiques, per mobilitzar 
preguntes sobre vida-habilitat futura, en un context neo-extractivista i de canvi climàtic. 

 

 
 
> Programació en col·laboració amb altres entitats de la ciutat: 
 
Festival Sâlmon  
Col·laborem amb el Festival d’arts vives Sâlmon. En aquesta 8a edició a La Caldera es 
compartiran treballs escènics de João Fiadeiro - Carolina Campos i d’Oscar Bueno. 
Paral·lelament, i dins la programació expandida, es proposa un laboratori d'introducció a l’eina 
teorico-pràctica de Composició en Temps Real de João Fiadeiro, adreçada a gestors i agents 
culturals. 
 
El 8 i 9 de febrer vam acollir una jornada de trobada per a professionals del sector creatiu, 
artistes, programadors i altres tipus d’agents, per compartir processos de creació i pràctiques 
des de múltiples punts de vista, i des de diferents òptiques territorials que inclouen allò local, 
l’àmbit estatal i també internacional. 
 
La 8a edició del Festival Sâlmon< d'arts vives de Barcelona segueix apostant per la mediació i 
la co-particiació de diferents espais que acullen habitualment les arts vives contemporànies en 
les seves programacions, investigacions, residències i projectes. Entre totes les veus 
col·laboradores hem estat treballant per pensar contextos còmodes i diferencials que trenquin 
la lògica de presentació i estrena per poder compartir espectacles però també pràctiques, 
trobades i altres maneres de relacionar-nos amb el fet artístic i seguir creient en la cultura com 
a eina de transformació social. 
 
Així, la programació d’aquesta 8a edició s’expandeix per diferents universos i espais de la ciutat 
per poder representar una cartografia de l’ecosistema cultural de Barcelona. 
 
Programació escènica a La Caldera 
 
'Ça va exploser' de João Fiadeiro i Carolina Campos 
dijous 6 de febrer, a les 20h 
 
El títol Ça Va exploser (Això explotarà) es refereix a una de les imatges de el llibre Ma vie va 
changer (La meva vida canviarà), de Patrícia Almeida i David-Alexandre Guéniot, que serveix 
com a territori afectiu per a la construcció d'aquesta obra. La publicació contraposa tres anys 
d'imatges (2011-13) que documenten la vida quotidiana d'una família, juntament amb imatges 
de la vida quotidiana col·lectiva agafada de diaris nacionals. En tots dos, la paraula 'crisi' és el 
denominador comú. Les paraules i els gestos s'acomoden en el protocol fictici de les relacions i 
ocupen l'espai de la intimitat construïda. Coses i esdeveniments succeeixen en les bretxes 
d'aquesta construcció. Les coses xoquen, se superposen, s'atropellen. Aquí i allà es 
sincronitzen. Però sembla que només ho fan per confirmar la impossibilitat de continuïtat. 
Aquesta és la història d'una crisi. La crisi d'una trobada. Amb els altres, amb un mateix, amb el 
món. 
 
Creació i interpretació Carolina Campos i João Fiadeiro| Dramatúrgia Leonardo Mouramateus| 
Disseny de llums i direcció tècnica Leticia Skrycky| Composició sonora Arnold Haberl| 
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Acompanyament Daniel Pizamiglio| Producció executiva Marta Moreira| Coproducció Teatro do 
Bairro Alto, Teatro Viriato, Festival DDD| Amb el suport de Fundação GDA| Agraïments 
Estúdios Vítor Cordon, Atelier Real, La Caldera, Carine Panigaz, Amelie Panigaz Borges, Filipe 
Mello 
 
 
'Soundtrack' d'Oscar Bueno 
diumenge 9 de febrer, a les 18h 
 
Soundtrack és una banda sonora i també és la banda sonora d’ella mateixa. A la vegada són 
moltes bandes sonores, tantes com oïdors hi hagi, tantes com intèrprets hi hagi. Perquè la 
‘oïdora’ i la intèrpret són la mateixa persona. El performer és la partitura: una partitura que 
manipula moltes partitures. 
 
A Soundtrack es treballa la idea de ‘sonidació’: una paraula inventada a través d’una petita 
deriva etimològica: 
 
- Imatge: del llatí ‘imago’ (retrat, còpia, imitació). 
- Imaginació: del llatí ‘imaginatio’. Significa ‘acció i efecte de formar una figura mental’ (una 
imatge). Els seus components lèxics són: imago (retrat), més el sufix - ció (acció i efecte). 
- So: del llatí ‘sonitus’ i significa ‘sensació d’escoltar’. Els seus components lèxics són: ‘sonare’ 
(produir un soroll), més el sufix - ció (acció i efecte). 
- Sonidació: acció i efecte de formar un so mental. Els seus components lèxics són: ‘sonare’ 
(produir un so), més el sufix - ció (acció i efecte). 
 
Creació Óscar Bueno| Acompanyaments Anto Rodríguez, Amalia Fernández, Cris Blanco. 
 
 
'Acoger: Un concierto' de Poderio Vital 
diumenge 9 de febrer, a les 20h 
 
Presentem un nou acostament als contorns d'un concert, en el qual invocarem juntes el fet 
d’acollir i altres porositats. Acollir el que succeeix mentre anem suavitzant els cants i els cossos 
fins, potser, canviar d'estat o de matèria. Per descomptat, acollirem molt les portes 
dimensionals que s'obriran en aquests nous anys 20, i des d'allà emetrem fresques i 
quàntiques. 
 
Poderío Vital (Itxaso Corral Arrieta i Oscar Bueno) som un organisme viu que es mou entre la 
música, la performance i les arts molt vives. Ens agrada anomenar-nos, per exemple, 
arquitectes vibracionals o escultores simfòniques i busquem crear composicions musicals molt 
diverses, amb la intenció de generar espais i temps compartits on reflexionar sobre el fet 
d’estar i fer amb els altres. Hem tingut forma de concerts escènics, concerts endevinatoris, 
concerts per a plantes, cors que es queixen, escultures vibracionals, danses cantades, una 
partitura amb 1.000 preguntes, passejos ascendents, llibre-discos, fanzines, textos-mapa, 
silencis, estones de no fer res, cançons de llarga durada, vídeo-cançons... 
 
 
 
Programació expandida 
 
Introducció a la Composició en Temps Real (per a gestors culturals) amb João Fiadeiro 
del 27 al 31 de gener, de 18h a 21h 
 
Anatomia d’una decisió: una introducció a la Composició en Temps Real (per a gestors i agents 
culturals) 
 
La Composició en Temps Real és una eina teòrico-pràctica que estudia, problematitza i 
sistematitza l’experiència de la improvisació i la composició en l’art, per reflexionar sobre 
qüestions transversals i més àmplies com la presa de decisions, la col·laboració o la relació. No 
és fàcil reunir (i mantenir) pràctiques comuns que incloguin a tots i, al mateix temps, respectin 
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la singularitat. És com si estiguéssim atrapats entre la necessitat absoluta de resistir a 
qualsevol tipus de poder (explícit o implícit) però a el mateix temps (la majoria de les vegades), 
quan tractem d’escoltar l’altre, en realitat no estem escoltant … estem comparant les seves 
respostes amb les que ja tenim. 
 
Composició en Temps Real proposa una pràctica en la qual entrenem “no saber” junts i 
experimentar formes de trobada i relació que no són ni complementàries (normalment 
condueixen a la submissió) ni simètriques (normalment condueixen a la competència) sinó 
recíproques (que tenen més oportunitats de conduir a la col·laboració). L’estratègia que ofereix 
Composició en Temps Real implica un canvi de paradigma en la nostra forma habitual d’operar: 
en lloc d’actuar per arribar a una meta preestablerta, actuem per mantenir la metastabilitat de 
sistema / situació amb què estem bregant. D’aquesta manera no hi ha raó per imposar el punt 
de vista de ningú. D’aquesta manera, el 'jo' es converteix en mediador i no en autor. D’aquesta 
manera ens tornem més sensibles al que l’esdeveniment està demanant. D’aquesta manera 
ens convertim en esdeveniment. 
 
 
Jornada de trobada per a professionals  
Dissabte 8 i diumenge 9 de febrer 
 
Una jornada per passar un dia i mig juntes i conversar al voltant de diferents aspectes que 
toquen i travessen les arts vives. 
Com abordar la pràctica artística a dia d’avui, quines relacions, contextos i ponts es 
construeixen per tal d’incidir en el seu potencial i transmetre’l és una qüestió clau. 
Des de la mediació i en constant diàleg entre agents, artistes i públics podem incorporar i 
dibuixar dispositius que ens ajudin a una millor comprensió i transmissió de les propostes i 
projectes d’arts vives actuals. 
Són diferents els dispositius i punts de partida que podem utilitzar a l’hora d’afectar i transmetre 
aquest coneixement, i en aquesta jornada volem plantejar el debat a partir de la presentació de 
tres pràctiques concretes amb diferents aproximacions, i tres preguntes que ens poden ajudar a 
conversar i construir juntes. 
 
Programa: 
Dissabte 8 de febrer 
11h Presentació ‘Lo otro’ -linia de publicacions de La Caldera i “Entre las personas al trabajar 
juntas – Bea Fernandez amb Cecilia Vallejos 
13:30h Dinar 
15h Pràctica de Xavier Manubens 
16:45 Pràctica de Oscar Bueno 
18: 30 Pràctica de Carmelo Salazar → aquesta activitat es fa al MACBA 
 
Diumenge 9 de febrer 
12h Presentació projecte Stalkers 
13h Conversa amb artistes locals → «Arts vives i públic transgeneracional». 
14:30h Presentació de noves línies d’acció de ACE amb Elena Diaz. 
 
 
 
En la novena edició del Festival SÂLMON inaugura un nou model de gestió i governança 
compartida entre els quatre centres de creació referents de la ciutat de Barcelona pel que fa a 
les arts vives: l’Antic Teatre, La Caldera, Graner i La Poderosa. 
 
En aquest context, les quatre estructures cogestores incorporen com a comissàries, a quatre 
artistes que porten anys treballant en el camp de l’escena experimental així com en la 
generació de contextos diversos: Sofía Asencio, Bea Fernández, Ariadna Rodríguez i Iñaki 
Álvarez. 
 
Així mateix, el festival incorpora la figura de Dianelis Diéguez com a coordinadora artística i 
organitzativa, i una unitat operativa que inclou el departament de comunicació amb Raquel 
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Tomàs al capdavant, una oficina de producció formada per Aixa González i Haizea 
Arrizabalaga, i una coordinació tècnica entomada per Arnau Sala. 
La Caldera per a la preparació d’aquesta novena edició s’ha encarregat econòmicament de 
dotar d’ajuts a la producció a algunes de les artistes programades, Jaume Ferrete i Aitana 
Cordero, Álex Reynolds, Quim Pujol, Roger Peláez. També s’ha fet càrrec de part de la 
campanya de comunicació a càrrec de Soon in Tokyo, de part dels honoraris de l’equip 
curatorial, la coordinació i la unitat operativa, en concret de Sofia Asencio, Ariadna Rodriguez 
i Iñaki Alvarez i Dianelis Diéguez, i dels honoraris de la realització audiovisual a càrrec de 
Telenoika.  

 
 
> Programació i produccions en col·laboració amb altres 
iniciatives de la ciutat, del barri de Les Corts i a l'espai públic 

 
CREACIÓ I MUSEUS 
La Caldera desenvolupa a més activitats de programació específiques en col·laboració amb 
diferents iniciatives de la ciutat per generar accions per apropar la dansa al territori i la 
ciutadania. Obre així també nous contextos per a la presentació i visibilitat dels treballs dels 
creadors, fent sortir la dansa de l'espai escènic convencional i portant-la a l'espai públic. 
 
Creació i Museus és un projecte impulsat per l'ICUB, que vincula les Fàbriques de Creació de 
Barcelona amb diferents Museus de la ciutat que va néixer amb la intenció de generar vincles 
de col·laboració en el marc de la Nit dels Museus i en el qual participa La Caldera des del 2016. 
Aquesta edició de 2020 des d’ICUB s’ha proposat un nou format, més orientat a un procés de 
treball més extens i amb una col·laboració més estreta entre creadors i museu, amb una 
presentació al final de la residència prevista en el marc del GREC però que s’ha traslladat del 
11 al 18 d’octubre. 
 
La Caldera ha proposat col·laborar per aquesta ocasió amb el Museu d’Història de 
Barcelona, plantejant una residència artística amb Laia Estruch i Marc Vives a La Casa de 
l’Aigua de la Trinitat Nova amb el projecte Cantar a l’aigua. 
 
 
CANTAR L’AIGUA 
Aquest projecte es presenta com un treball de recerca i d’experimentació sonora que vol 
investigar sobre quines pràctiques vocals som capaces de generar i articular a través de la 
relació directa entre el cos de l’aigua i el nostre cos al voltant de les diferents arquitectures que 
han permès canalitzar l’aigua i fer-la arribar a la ciutat de Barcelona. Emmarcat en l’àmbit de 
les arts vives i amb el format final d’una performance site specific desenvolupada dins de les 
instal·lacions de la Casa de L’Aigua, pretenem articular un laboratori sonor obert al públic, on 
provar els espais que pot ocupar i transitar la veu, dins i fora de l’aigua, creant cossos sonors 
en relació amb l’aigua, un agent que ha canviat la forma del nostre territori en forma de rieres, 
aqüeductes, basses, torrents, pous, fonts, etc. 
 
Cantar l'aigua és un recorregut que indaga en l'experimentació espacial del so, ens porta des 
de la part exterior de la Casa de l’Aigua cap a les cavitats subterrànies de l'estació de 
bombatge com un cos de conductes i comportes, fins els dipòsits de cloració encarregades 
d'enviar l'aigua a la ciutat de Barcelona en el passat. Aquesta proposta barreja diverses 
tradicions musicals vinculades al camins que fa l'aigua de la terra al mar. Per aquesta proposta 
els artistes Laia Estruch i Marc Vives comptaran amb la col·laboració d’Arnau Sala. 
 
Cantar l'aigua va tenir lloc al MUHBA Casa de l’Aigua. 17 i 18 d’octubre, 11 h. 
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>> Propostes pròpies de formació 

 

> Sporá Prógrama 
Línia d'activitat centrada en la transmissió de coneixement i pràctiques artístiques. Pensem 
que la vitalitat i capacitat de renovació de l'ecosistema creatiu depèn de l'intercanvi d'informació 
i experiències entre els seus agents. Els espais de creuament, les possibles col•lisions i 
simbiosis, són l'aliment indispensable per a l'aparició de noves formes i llenguatges artístics. 
 
Aquest és l’objectiu de Sporá Prógrama, impulsar la circulació de pràctiques, eines i 
metodologies en el context local. Convidem al llarg de l’any a creador(e)s, que per la seva 
trajectòria i experiència hagin desenvolupat els codis i mecanismes per comunicar la seva 
feina, generant un encontre per compartir de manera horitzontal i distesa els seus interessos i 
el moment actual de la seva recerca i que es diferencia del tradicional taller entès com un espai 
de formació en tècniques de moviment o disciplina corporal.  
 
A més, se’ls ofereix la possibilitat de fer una residència prèvia o posterior a la sporá, com també 
es contempla l'opció d’organitzar una presentació pública, ja sigui dels resultats de la pròpia 
sporá o, aprofitant l'estada de l'artista convidat, d'una peça preexistent, dins de la programació 
de Corpografies. 
 
A Sporá Prógrama poden participar creador(e)s provinents d’altres àmbits, interessats en 
nodrir la seva pròpia investigació en diàleg amb maneres diverses d’entendre la creació 
contemporània al voltant del cos, els nous llenguatges i la intersecció entre les pràctiques 
artístiques i el pensament. 
 
Aquest 2020 teníem previst convidar a l’artista Esther Ferrer a finals d’abril però degut a la 
pandèmia no va poder ser. Vam poder realitzar la sporá d’Amanda Piña, i les sporás previstes 
amb Elena Córdoba i Cuqui Jerez i Oscar Bueno es van haver de cancel·lar degut a les 
mesures que va prendre la Generalitat en relació a la pandèmia provocada per la COVID-19. 
 
 
AMANDA PIÑA 
del 13 al 17 de juliol, de 10h a 14h 
 
Danses Climàtiques 
  
En aquest laboratori es compartiran pràctiques rellevants a la creació i investigació de l'obra 
Danses Climàtiques. Obra en procés i que la pre-estrena es presentarà a la Caldera el 22 i 23 
de Juliol en el marc del Festival Grec 
  
Com una proposta ecosomàtica femenina i descolonial, aquest laboratori planteja la pràctica i 
re-aparició d'estructures de dansa d'origen Masewal que faciliten l'acció de tornar-se muntanya, 
així com l'aplicació de pràctiques d'origen somàtic que faciliten la transformació del cos en 
moviment. El laboratori proposa una entesa i una experiència del cos com a lloc terra, 
relacional en múltiples escales, des del micro al macro. Un cos que és part d'altres cossos: 
ciutat, mar, muntanya, glacera, llac, riu, estuari, cos continental, planetari i còsmic. Un cos 
conformat al seu torn per altres cossos: estructures anatòmiques, cossos que conformen la 
microbiota (bacteris, virus i microbis), cossos cel·lulars, atòmics sub atòmics, cossos subtils i 
immaterials. 
  
El laboratori emmarcat en un context post pandèmia, proposa un exercici de dol, sensibilització 
i resistència, a l'extractivisme de la gran mineria global en relació a la participació de la 
muntanya en el cicle creador de l'aigua, en particular en els Andes centrals de Xile, en un 
context de canvi climàtic i crisi global. 
  
No hi pot haver un discurs de descolonització, ni una teoria de descolonització, sense una 
pràctica descolonitzadora, Silvia Rivera Cusicanqui 
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Adreçat a: ballarins, coreògrafs, i artistes d'altres disciplines i persones actives en altres àmbits 
que estimin el moviment i tinguin experiència en danses (qualsevol tipus de dansa) i pràctiques 
somàtiques en general. 

 
 
ELENA CÓRDOBA 
Del 2 al 6 de novembre, de 10 a 14h 
 
QUIMERAS. Entre la sangre y la savia 
 
Només mitjançant l'examen de l'estructura que ens sosté i que ens sustenta podem veure quin 
és el nostre lloc i, per tant, la nostra responsabilitat. 
 
En un metre de bosc, D.G Haskell 
 
Des de fa temps estudio anatomia i treballo a partir d'ella. Des de fa menys temps m'estic 
acostant a l'estudi de la botànica, m'he interessat per l'estructura i les formes de la vegetació. 
La pràctica de l'anatomia és una cosa que vinculo de manera natural amb el moviment de el 
cos, amb la dansa. No obstant això, l'observació botànica, tot i ser profundament sensorial, 
paralitza el meu cos, el torna un subjecte mirant un objecte. Són dues formes d'operar amb el 
cos i amb les seves sensibilitats, una que crida a l'acció i l'altra que  m'indueix a la 
contemplació, a quedar-me a l'aguait. 
 
En aquesta Sporá us proposo traçar un camí entre una pràctica i una altra; un camí que parteixi 
de l'observació de la nostra anatomia i de l'estructura d'allò vegetal de manera indistinta. No es 
tracta de comprendre o confrontar dues formes de vida diferents, es tracta de crear una 
disposició sensible perquè una forma de vida pugui ressonar en l'altra. 
 
M'interessen les estructures, el que subjecta la matèria i les seves formes. No sé explicar per 
què, però és aquí on trobo un espai de pensament i d'acció que em permet inventar, que em 
permet canviar el nom dels gestos i els espais. Penso com el biòleg G.D Haskell que a través 
de l'observació de les estructures podem entendre el nostre lloc, la nostra responsabilitat. 
Aquests dies seran una invitació a transitar per la idea d'estructura. Mirarem l'estructura dels 
nostres cossos, a través d'l'estudi de làmines anatòmiques, i l'estructura vegetal, mirant a 
través d'un microscopi que m'acompanya des de fa un temps. 
 
Per acabar una història d'espores. Fa uns dies, prop de l'hort de casa vaig veure uns bolets que 
no coneixia. A l'endemà vaig tornar a mateix lloc a mirar-les i només vaig trobar les seves 
restes, semblava que haguessin explotat deixant un espai cremat (negre) al seu voltant, una 
amiga que és guia micològica els va identificar com Coprinus. Aquest gènere de fongs es 
autodigereix fins a tornar-se líquid i així reparteix les seves espores més lluny, més ràpid. Això 
que vaig veure era la seva forma de reproducció, un procés de deliqüescència. 
 
La quimera era un ésser mitològic constituït de la barreja d'espècies. 
 
Aquesta sporá es va cancel·lar degut a les mesures que va prendre la Generalitat en relació a 
la pandèmia provocada per la COVID-19. 
 
 
CUQUI JEREZ I OSCAR BUENO 
Del 9 al 13 de novembre, de 10 a 14h 
 
En aquest laboratori Cuqui Jerez i Oscar Bueno compartiran amb el grup de participants l'inici 
del seu procés d'investigació Mágica y Elástica. 
 
Mágica y Elástica es planteja com un musical, un musical deconstruït o antimusical que explora 
com el so, el moviment i la imatge treballen junts. Aquests elements ens permeten percebre 
allò del qual no podem parlar, ens permeten entreveure el que el llenguatge no pot captar, ens 
condueixen a un espai de misteri, a l'etern desconegut, a l'subsòl del llenguatge i al moment en 
què l'experiència es converteix en emoció. 
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Aquesta investigació sorgeix com una expansió o desviació del projecte anterior Las 
Ultracosas, centrat en explorar la suspensió del sentit en una situació performativa, on posem 
en tensió/relació la coreografia i l'acció viva dels cossos amb la música. Aquesta relació 
música-coreografia no és el centre de la investigació de Las Ultracosas però és una cosa que 
es manifesta d'una manera molt evident. Mágica y Elástica sorgeix de la necessitat d'atendre 
aquesta relació d'una manera més profunda. 
 
 A Las Ultracosas la relació música-coreografia genera una manera de mirar i una temporalitat 
de l'experiència/estat molt específica on la música és d'alguna manera el motor de 
l'esdeveniment viu i escriu la seva dramatúrgia: cinc hores ininterrompudes de música en les 
seves combinacions més eclèctiques acompanyen la pràctica performativa dels cossos i l'ús de 
l'ipsync, el que ens fa viatjar per innombrables narratives, emocions, ambients, densitats i 
paisatges. A partir d'aquesta decisió estètica presa a Las Ultracosas (podríem parlar d'un 
pseudo-musical) comença a sorgir en nosaltres una fascinació al voltant de la relació música / 
coreografia (travessada pel llenguatge) que es tradueix en moltes preguntes, de moment molt 
inicials, i que és l'objectiu d'aquest procés aprofundir-hi. Durant el laboratori compartirem amb 
el grup de participants algunes de les preguntes inicials en forma de pràctiques concretes que 
produeixin més preguntes. 
 
 El títol Mágica y Elástica apareix a partir d'una pràctica inicial de descriure la música amb 
adjectius i fa al·lusió a la nostra col·laboració. Des de fa uns mesos Cuqui i Óscar (aka Màgica i 
Elàstica) realitzem escoltes de peces musicals on intentem descriure d'una forma intuïtiva i 
abstracta aquestes peces. Aquesta pràctica està sent el primer pas per posar en relació la 
música i la producció d'imatges (visuals i coreogràfiques). En aquestes escoltes observem les 
imatges que es produeixen en la nostra imaginació durant l'experiència d'escoltar en tres 
nivells: 
 
 • La imatge que genera la pròpia partitura o la traducció de la partitura a un espai visual: línies, 
corbes, punts, formes, superposicions, dibuixos en l'espai etc. 
 
• La imatge que evoca la música en una dimensió més metafòrica en relació amb el món real: 
paisatges, accions, cossos, natura, llocs, objectes, colors, etc. 
 
• Moviment: Energia, velocitat, ritme, textures, fuites, etc. 
 
 En cada un d'aquests tres terrenys intentem produir un espai visual i coreogràfic imaginat amb 
el qual poder començar a treballar de manera pràctica i pot portar aquestes imatges i accions a 
un pla físic i material. 
Aquesta pràctica és un possible inici per entendre les relacions entre música, coreografia, 
imatge i narrativa amb la idea de manipular, deconstruir i pastar les convencions de el musical 
com a gènere: dansa, cant, lletres, narració, clímax, silencis, tensions, etc. La deconstrucció 
d'aquest gènere ens ofereix un camp de treball on la narrativa podria partir d'una imatge, la 
coreografia des de la música, la música des de la narrativa, la coreografia des de la imatge, la 
imatge des de la música, etc. sent interdependents entre si i sense jerarquies entre elles. Es 
modelen entre si, creant un cos musical amorf, mixt i amb múltiples capes. 
 
Durant el laboratori partirem de la pràctica de les escoltes per iniciar un treball de traducció i 
enteniment de el so, la imatge, la coreografia i la narrativa. Treballarem escoltant, imaginant, 
observant, però també movent-nos, coreografiant, cantant, dibuixant, escrivint i manipulant 
materials. Proposarem inicialment un espai de treball on veure com escoltar i escoltar com 
veure i veurem a partir d'aquí el viatge juntes a on ens porta 
 
Mágica y Elástica és un projecte iniciat per Cuqui Jerez i Oscar Bueno en col·laboració amb 
Anto Rodriguez, Cecile Brousse, Javi Cruz i Louana Gentner. 
 
Aquesta sporá es va cancel·lar degut a les mesures que va prendre la Generalitat en relació a 
la pandèmia provocada per la COVID-19. 
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> Frikcions 
Degut a la bona acollida de Frikcions al 2018, Jordi Cortés, Montse Colomé i Raül Perales, 
juntament amb d’altres socis, han proposat repetir l’esdeveniment que enguany només 
comptarà amb els tallers de formació. 
 
“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. 
 
Convidarem col·lectius de persones amb diversitat funcional, intel·lectual, psicològica, sexual o 
sensorial, professionals i no professionals a crear a partir de la diferència, 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. 
 
Frikcions estava previst del 23 al 29 de novembre però degut a les mesures que va prendre la 
Generalitat en relació a la pandèmia provocada per la COVID-19 no es va poder portar a terme 
i s’ha posposat pel 2021. 

 
 
 

>> Propostes de formació en col·laboració 

 
• Entrenaments per a professionals: 
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 2020. 
 
Programació de classes per al primer semestre de 2020: 
Rober Gómez: del 9 de gener al 6 de febrer 
Roser López Espinosa: del 11 al 27 de febrer 
Nicolas Ricchini: del 3 de març al 30 d’abril. Anul·lat pel COVID19 
Cecilia Colacrai: del 5 al 28 de maig Anul·lat pel COVID19 
Janet Novas: del 2 al 18 de juny Anul·lat pel COVID19 
Hervé Costa: del 15 de setembre al 29 d'octubre. 
Nicolas Ricchini: del 3 de novembre fins al 22 de desembre. Anul·lat pel COVID19 

 
 

• Quinzena Metropolitana de la Dansa 
Masterclass amb Elena Córdoba per a professionals  
26 de març, a les 18h  
Elena Córdoba ha participat als grans festivals d’Espanya gràcies a la seva investigació que es 
centra en la cerca de diferents formes d’entendre i transmetre el ball com a un acte essencial 
de l’home i l’envelliment del cos. Aquest taller introdueix ballarins/es de qualsevol formació al 
món d’aquesta coneguda ballarina. 
 
Taller amb Silvia Gribaudi  
24 de març, a les 18h 
Silvia Gribaudi proposa un taller obert a persones de totes les edats i amb o sense 
coneixements de dansa, amb l’objectiu de que els assistents puguin descobrir el moviment a 
partir de l’humor. Una ocasió per divertir-se i jugar amb els estereotips actuals sobre el cos. 
Aquest taller és obert a tothom. 
 
Malauradament aquestes dues propostes van quedar anul·lades per la situació derivada de la 
crisi del COVID-19. 
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>> 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 previstes:  

• 5 Ritmos 

• Afroyin 

• Formació de KeepMoving de Mercedes Boronat 

• Meditació activa de Irene Garcia 
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TERRITORI 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia Públic de Dansa a les escoles 

 

 
 
>> Activitats pedagògiques i familiars 
 

> Dansa a les escoles 
 

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

 

Programació pel curs 2019-2020: 

Jungla de Big Bouncers 
Del 9 al 13 de desembre del 2019 
Espectacle per a l’etapa infantil, de 2 a 5 anys. 
 
JUNGLA proposa un viatge per un ecosistema on poden aparèixer tot tipus d’éssers, formes, 
colors i sons. Un espai que dona cabuda al més petit i també al més gran. Un espai on 
conviuen diferents cossos amb comportaments sorprenents. Cossos que es camuflen, brillen, 
floten, reboten, s’estiren i es transformen constantment. Un espai no explorat, on la sorpresa i 
la màgia poden donar-se en qualsevol moment i on tots els elements estan en continu 
moviment. 
 
Direcció: Big Bouncers| Creació: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai , Mireia de Querol, Ursa 
Sekirnik| Interpretació: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai , Ursa Sekirnik/ Mireia de Querol| Espai 
sonor i música original: Oriol Roca| Espai escènic: Maria Alejandre| Disseny d’il·luminació: 
Joana Serra| Tècnica d’Il·luminació: Joana Serra/Anna Boix| Disseny Vestuari: Big Bouncers i 
Maria Alejandre| Foto i Vídeo: Tristán Pérez-Martin| Producció: Anna Bohigas| Comunicació: 
Imma Romero| Distribució: Laia Montoya| Agraïments: Nona López| Coproducció: Mercat de les 
Flors| Amb la col·laboració de: Festival El Més Petit de Tots, La Caldera centre de creació de 
dansa i arts escèniques, La Poderosa, La Visiva| Amb el suport de: Generalitat de Catalunya 
Projecte dins del marc de col·laboració entre el Bærum Kulturhus (Noruega) i el Mercat de les 
Flors. 
 
Accions proposades a les escoles: 
Espectacle i visita a La Caldera. Centre de Creació de Dansa 
Visita de les escoles al centre de creació La Caldera per conèixer on treballen i com preparen 
els seus espectacles els professionals de la dansa. 
 
¡AY! ¡YA! De Macarena Recuerda 
Del 25 al 27 de febrer de 2020 
Espectacle per a l’etapa de Primària. Cicle mitjà i superior, de 3er a 6è de primària 
 
¡AY! ¡YA! És un exercici sobre la mirada. Aquesta il·lusió que es produeix quan la imatge que 
tenim davant de nosaltres es transforma en una altra, es multiplica o pren formes impossibles. 
Cossos amb vàries extremitats, incomplets, transformables i modelables. Una peça de dansa 
performativa pensada per a tots els públics. 

 
Idea: Macarena Recuerda Shepherd/ Interpretació: Sofía Asencio i Macarena Recuerda/ 
Creació: Macarena Recuerda Shepherd, Idurre Azkue, Alberto de la Hoz i la col·laboració de 
Sofía Asencio/ Banda sonora: Alberto de la Hoz/ Vestuari: H-intercalada/ Il·luminació: Conrado 
Parodi/ Il·lustració: Josunene/ Una producció de l’Antic Teatre/ Col·labora El Gobierno Vasco, 
Festival Grec i Festival BAD, El Graner, Sala Baratza, La Fundición Bilbao e Histeriak. 

 
Accions proposades a les escoles: 
1) Taller a les escoles previ a l'espectacle 
L’artista Macarena Recuerda obre la investigació de la seva última peça ¡AY! ¡YA! a un públic 
infantil que estigui interessat en conèixer noves formes de trobar-se amb la diversió, creació, 
investigació i pensament. 
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En el taller de ¡AY! ¡YA! treballarem la mirada i la necessitat de comprendre allò que veiem. 
Realitzarem exercicis de cos com a màscara, del cos com a suggeriment d’altres cossos, del 
cos que es divideix i es converteix en un altre, i del cos que muta i fins i tot poden ser varis. 

 
El taller consta de: 
Escalfament en parella i grupal per a treballar l’escolta. 
Jocs col·lectius que ajuden a entrar en les dinàmiques de creació. 
Exercicis pràctics sobre la pròpia investigació. 
Un espai per a compartir les idees i experiència. 
 
2) Espectacle i visita a La Caldera. Centre de Creació de Dansa 
Visita de les escoles al centre de creació La Caldera per conèixer on treballen i com preparen 
els seus espectacles els professionals de la dansa. 
Espectacle ¡AY! ¡YA! de Macarena Recuerda 
Xerrada amb els integrants de la companyia per intercanviar impressions sobre l’espectacle i el 
món de la dansa en general 
 
 
Lo pequeño de Cris Blanco, Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol 

Del 17 al 21 de febrer del 2020 
Espectacle per a ESO i Batxillerat 
 
Cris, Jorge i Guillem es coneixen des de fa anys i per fi treballen junts. La primera col·laboració 
l’anomenen Lo Mínimo i és una creació en procés que cristal·litza en dos moments: un que 
anomenen Lo pequeño, i que van presentar al maig del 2018 a La Pedrera i una altra que es 
titula Lo Mínimo, que es va estrena al Mercat de les Flors, l’abril del 2019. 
 
A Lo pequeño han treballat sobre l’artifici i la seva manera d’apropar-se a ell, fent visibles la 
maquinària i les estratègies teatrals. Partint d’una situació, un espai i un temps poc definits, 
com suspesos, van construint petites situacions o mini-espectacles els uns als altres, creat 
diferents capes d’artifici, realitat o ficció, jugant amb l’expectació, l’expectativa i 
l’espectacularitat. 
 
Creació i interpretació Cris Blanco, Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol | So i coordinació 
tècnica Carlos Parra | Producció executiva El Climamola | Una producció de La Pedrera amb la 
col·laboració del Mercat de les Flors.  
 
Accions proposades a les escoles: 
1)Espectacle i visita a La Caldera. Centre de Creació de Dansa per conèixer on treballen i com 
preparen els seus espectacles els professionals de la dansa. 
 
2)Xerrada amb els integrants de la companyia per intercanviar impressions sobre l’espectacle i 
el món de la dansa en general 
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Lo pequeño amb Cris Blanco, Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol 

 

Programació pel curs 2020-2021 realitzada al 2020: 

Likes de Núria Guiu 

Del 30 de novembre al 4 de desembre de 2020 
Espectacle per a secundària 

 

Tinc un milió de likes... Me’n dones un altre? I un altre? I un altre? 
 

Els likes són una moneda molt preuada en el món digital. Però què passa quan el que estem 
mostrant a les xarxes és el nostre propi cos? L’hem convertit en una mercaderia? I quines 
concessions estem fent per aconseguir agradar? I quina és la satisfacció que ens reporta 
aquest like? 

 
A mig camí entre la lecture performance i la dansa, Núria Guiu elabora un discurs sobre el valor 
social d’un like en les nostres societats digitals. Amb una mirada astuta, sentit de l’humor i un 
cos eficaçment entrenat, Guiu exposa dues tendències esteses a les xarxes socials: el cover 
dance i els vídeos de ioga. A través d’aquestes pràctiques és capaç de transitar d’allò pop a 
allò sagrat i de construir, mitjançant el moviment, una imatge de la nostra societat sobre la 
presència del cos en l’era digital. Likes fou una peça seleccionada per la plataforma europea 
Aerowaves 2018 i ha captat l’interès de diferents festivals tant a nivell nacional com 
internacional. 

 
Direcció, coreografia i dansa Núria Guiu, Assistència artística Esther Freixa i Sònia Gómez, 
Assessorament de vestuari Nèstor Reina, Muntatge sonor i llum Núria Guiu, Foto i vídeo Alice 
Brazzit, Management Fani Benages. Projecte en residència Cra’p, Konvent.0, Espai Bokashi, 
La Blanca i Sala Hiroshima de Barcelona.  
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Degut a les situació derivada de la pandèmia molts centres educatius han decidit no realitzar 
activitats fora dels centres durant el quart trimestre del 2020, per aquest motiu no vam tenir cap 
sol·licitud per veure aquest espectacle.  
Al veure aquesta situació la pròpia artista Núria Guiu va proposar fer l’espectacle en els 
mateixos centres educatius, i va ser així com vam poder fer una única actuació a l’Institut 
Pedralbes divendres 18 de desembre per alumnes de 4rt d’ESO i de 1er de Batxillerat de 
l’especialitat d’arts escèniques. 
La resta de funcions previstes es calendaritzaran per poder realitzar-se durant el curs 2020-
2021. 

 

 

> Tallers dansa creativa i expressió corporal a l'Institut Escola Plaça 
Comas: 
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, actual Institut Escola Plaça Comas, 
confrontant amb La Caldera, es realitzen tallers de dansa creativa amb els alumnes de 
primària.  
Aquests tallers impartits per Claudia Moreso, directora artística de Mons Dansa i sòcia de La 
Caldera, aquest curs 2020-2021 s’han ampliat afegint els alumnes de 1er d’ESO i la situació 
sanitària ha obligat a ampliar els grups classe comportant un increment de sessions 
realitzades.  
Tant el professorat com els alumnes valoren molt positivament aquests tallers que impulsen 
processos de creació artística col·lectiva utilitzant una l’art com una eina de comunicació i 
reflexió sobre aspectes socialment rellevants. 
Una iniciativa realitzada amb col·laboració de La Caldera, Mons Dansa i l’Escola Les Corts.  

 
Dades dels tallers Escola Les Corts 2020 – 2021 
En aquests tallers han participat 430 infants  
Sent un total de 27 grups 
Realitzant 140 tallers (140 hores) 
Dividits en 4 sessions per a cada grup de Primària  
2 sessions mensuals durant 2 trimestres 

 

 
> En Residència 
La Caldera participa per segona vegada en el programa En Residència desenvolupat per 
l'Institut de Cultura de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona durant el curs 2019 - 
2020 amb l'artista Bea Fernández a l'Institut Pedralbes. 

 
EN RESiDÈNCiA és un projecte que 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. 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. 

 
Bea Fernández proposa Entre tu i jo, un món entre nosaltres. 
El cos en moviment és una gran eina que travessa moltes capes de percepció, atenció i també 
incideix en la capacitat de decidir en el present, tot això ajuda a la comprensió del món dia a dia 
des de l'experiència física. 
 
En el meu treball sempre han estat presents els temes i conceptes de l'espai, el temps i 
identitat. Totes les persones en la nostra vida quotidiana transitem constantment espai, temps i 
cos, per tant tots som coreògrafs inconscientment... 
 
Tinc curiositat per la part inconscient que està activa mentre succeeix la comunicació en 
qualsevol de les seves expressions. M'interessa prendre consciència del que fem 
inconscientment o involuntàriament com per exemple, quan parlem i ens movem en la nostra 
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vida diària. Treballar amb aquesta consciència com eina per a obtenir autonomia entre cos-
paraula i també com eina de transformació social. 
 
Pot la consciència o el registre de la sensació, donar-nos possibilitats de comprensió i d'elecció 
o decisió? 
Hi ha espai entre la persepció i la representació? 
Quin espai hi ha entre un pensament i una paraula? 
i entre un pensament i una acció? 
 
 
L'institut Pedralbes participa del projecte d'En Residència aquest any amb alumnes de 4t 
d'ESO i l'acompanyament dels docents Blanca Pérez Portabella i Ramon Güell. 

 
Malgrat la crisi sanitària les sessions d’en residència s’han continuat realitzant via online i el 18 
de juny es va fer una presentació en línia del treball realitzat. 

 
‘Eso que hace desaparecer la distancia entre tu cuerpo y el mío’ 
Dijous 18 de juny a les 18h 

 
Inhalar convidava als cossos a buscar un lloc confortable que els permetés en exhalar tenir la 
confiança suficient per a abandonar-se i tancar els ulls rimelats i aconseguir caure a un terra 
que ens acollia i permetia sentir el pes de les nostres cames texanes, les nostres llargues 
ungles liles esgarrapant suaument les rajoles i les nostres arrecades acomodar-se entre el coll i 
la samarreta. 
 
Un relaxar la nostra pròpia imatge per a així una mica més tard fer la pràctica del tocar tocar, 
tocar-nos, tocar-te, tocar-me. 

 
Amb els estudiants Rubén Álvarez, Quim Aubach, Edurne Ballesteros, Ainara Coria, María 
José García, Najlae Haddad, Georgina Hidalgo, Claudia Lidón, Ada Llopis, Anna López, Laia 
Marín, Marc Miranda, Hajar Ouacha, Rosita Revollo, Rubén Rosales, Julia Sánchez, Jordi 
Sánchez. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel curs 2020 – 2021 hem convidat les artistes Sarah Anglada i Linn Johansson a 
desenvolupar el seu procés creatiu amb alumnes de l'Institut Pedralbes. L'Institut Pedralbes 
participa del projecte d'En Residència aquest any amb alumnes de 4t d'ESO i l'acompanyament 
de les docents Oliva Briansó i Blanca Pérez Portabella. 
 
  
"LA IMATGE" 
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Partim de la paraula "IMATGE". La imatge exterior i la imatge interior (referint-nos a la moda, 
els canals virtuals, la TV, l'art visual ... i a l'altre extrem, la capacitat interior d'imaginar, resoldre, 
pensar, reflexionar ...). 

 
"LA FOTO I LA REALITAT" 
La foto com una captura de la realitat, una cosa que és abans que la paraula. Com el cos, que 
és abans que la paraula. 
La imatge vertadera. La imatge que mostra. La imatge que menteix. La imatge falsa. La imatge 
que reflecteix i explica. La imatge que censura. La imatge que provoca. La imatge que 
reconcilia. 
La foto estàtica i la foto viva. 
La foto que construeix i la foto que destrueix. 
La imatge i la ficció. 
I com a contrapunt, el cos real, el cos físic. El moviment i la dansa com a llenguatge. 

 
Inicialment volem dedicar el temps per conèixer el llenguatge del cos, dels nostres cossos, des 
de pautes senzilles individuals, a pautes a dos o en grup. Desenvolupar un treball que sempre 
respecti les condicions personals, les singularitats i les diferències de tothom. Treballarem 
sempre des de la possibilitat i la limitació particular de cada persona. Desitgem conscienciar 
sobre el cos propi, el de l'altre, l'espai i l'observació global, i així poder treballar en equip i 
utilitzar les nostres forces dins d'un col·lectiu. 

  
Inevitablement, ara mateix estem en l'era de la imatge, de la invasió i del bombardeig visual, 
així que aprofitarem fonts actuals com Instagram, tik tok, vídeos, videoclips,... i al mateix temps 
aprofitarem arxius i canals antics, diferents fonts històriques i artístiques del llenguatge de la 
comunicació visual, com fotos, revistes, catàlegs... Volem donar eines per aprendre les 
múltiples oportunitats que dona l'art d'observar una imatge i poder entendre-la des de 
perspectives àmplies i variades. 

 
La finalitat és oferir un terreny on els alumnes puguin qüestionar-se en el pla personal, 
qüestionar l'entorn, qüestionar el món, la vida, i obtenir eines, per conèixer-se millor a si 
mateixos, respectar-se entre ells, i aprendre a estar a favor d'un treball col·lectiu. La 
importància de l'individu en un grup, en la societat. Quina és la raó de moure? De moure’s? 
Cap a on moure? Des que quina referència em moc? Què comunico? Com comunico? 

 
A partir d'aquí treballarem sempre amb el motor creatiu de la imatge / la foto, per explicar una 
infinitat de possibilitats i fer treballar la imaginació, la fantasia, el cos, l'anar més enllà de la 
imatge inicial. "Una imatge val més que mil paraules" ... aquesta dita segueix vigent en la nostra 
era? ... Fem-nos preguntes, moltes preguntes i anem més enllà de les nostres primeres 
interpretacions. 
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> Tallers familiars 
La Caldera obre les seves portes per a tota la família, amb tallers de diferents creadors que 
conviden a nens i adults a experimentar i jugar junts a partir del moviment. Aproximadament un 
dissabte al mes. 
 

>Taller familiar 'Collage i Acció' amb Macarena Recuerda Sheperd 
dissabte 29 de febrer, a les 17h 
 
Collage i Acció, peça-taller. 
Compondre imatges amb cossos i objectes a escena. 
 
Un laboratori intergeneracional que pretén crear un espai comú tant per a divertir-nos, 
com per a la investigació artística. A través del joc experimentarem amb materials 
plàstics, paisatges sonors i cossos en acció, i descobrirem les diferents possibilitats i 
lectures que sorgeixen segons les composicions que genera la mateixa pràctica del 
collage. 
 
Collage i Acció és una peça participativa que es desenvolupa en tres parts: Un joc de 
taula, un joc escènic i un debat. El públic compost per persones adultes i petites hauran 
d'organitzar-se, escoltar-se i crear una obra en equip. Collage i Acció és un espai per a 
construir noves realitats. Que passaria si canviéssim el nom dels objectes? I si els hi 
donéssim un altre ús? I si ens imaginéssim que un cos és un objecte i un objecte 
diversos cossos? I si en moure una cadira sones com un cavall o si un peu de micro fes 
l'olor d'una flor? 
 
Peça intergeneracional i participativa. 
Edat a partir de 6 anys 

  
En aquest taller han participat 13 persones entre infants i adults. 

 
 
Degut a la situació derivada per la pandèmia de la Covid 19 no s’han programat més tallers 

familiars durant la tardor del 2020, però la intenció és fer-ne durant el 2021 si la situació 

sanitària ho permet. 

 

> Dansalabo 

 
Des de La Caldera oferim un espai de laboratori, guiat per un creador professional, amb una 
durada trimestral i periodicitat setmanal. L'objectiu és que els més petits experimentin amb el 
moviment. Habitualment es realitzen tres laboratoris anuals amb creadors diferents. 
Els divendres a la tarda de 17 a 18:15. 

Dansalabo amb Llum Baraldés, del 17 de gener al 6 de març del 2020 
1,2, 3… Escoltem el silenci! 

Per que tots nosaltres sabem de la força de la dansa, i els infants tenen el moviment 
innat i pur de la dansa dins seu com estat natural. Només cal canalitzar ho. Quan 
ballem el nostre cos somriu, es desperten emocions i fantasies a través del moviment, 
el que facilita l’expressió de sensacions, sentiments i estats d’ànim de forma natural i 
desinhibida. És aquesta la manera en què podem connectar amb nosaltres mateixos i 
amb els demés…consciència corporal. En aquest laboratori ballarem jugant i jugarem 
ballant i entendrem que la dansa forma part dels nostres jocs, aprendrem a crear el 
nostre llenguatge des del ritme i el lloc que ocupem dins l’espai. 

Aquest taller va comptar amb la participació de 12 nenes i es va poder realitzar fins el 
divendres 6 de març, tot i que estava previst fins el 20 de març. 
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Dansalabo amb Cristina Martí de Creamoviment, del 2 d’octubre al 29 de desembre 
del 2020 

Després de l’experiència acumulada amb els tallers de “Moviment i Joc en família” i 
l’espectacle “Un Món de Cartró” us proposem un nou projecte:  
El LABERINT. Si hi entrem podrem perdre’ns, amb totes les emocions que això 
comporta, i viure la passió per l'aventura, el dubte i la confiança. La porta d'entrada i 
sortida seguiran al mateix lloc, però nosaltres no serem els mateixos després d'haver-hi 
entrat.  
Us proposem unes sessions de dansa per a infants a partir del joc del LABERINT. Una 
idea que és en si mateixa una metàfora de la vida, un mite comú a totes les 
civilitzacions d’arreu. En construirem amb els nostres cossos, amb diferents materials, 
amb propostes sonores estimulants i jocs grupals i també individuals. 
Aquesta és la idea central d’aquest DANSALABO, una escenografia i un espai on jugar. 
Un límit canviant que podem modificar i transformar, un espai intern i extern per viure, 
un circuit que ens convida a prendre decisions, una invitació irresistible al joc. 

Aquest taller va comptar amb la participació de 6 nenes i es va poder realitzar tot i 
que va haver un període d’aturada degut a les restriccions del 6 de novembre al 27 de 
novembre quan es va reprendre. Durant les tres setmanes que no va haver activitat la 
Cristina i el Toni van proposar unes activitats per poder fer a casa i que van compartir a 
través de la plataforma digital padlet. 

Les sessions que no es va fer es van poder recuperar en unes sessions intensives el 
28 i 29 de novembre a on l’últim dia també van poder participar el pares. 
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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. 
 
L’espectacle creat en l’edició 2019-2020 és IN-MÒBIL 
Aquest nou projecte de Barris en Dansa ens ha portat a reflexionar (un cop més a través del 
propi cos i les seves potencialitats) sobre alguns aspectes que ens envolten, concretament 
sobre determinat ús de la tecnologia que ara no us mostrarem però descobrireu tot seguit. 
Quelcom que ens podria enlairar en un vol lleuger i, malauradament, ens està deixant atordits, 
desconcertats, desconnectats. Una mobilitat aparent que ens immobilitza. 
 
Direcció: Álvaro de la Peña| Ajudants de direcció: Laura Alcala i Georgina Avilés| Producció: 
Iliacan| Cap tècnic: Carles Borràs| Tècnic de so: Ismael López de los Mozos| Disseny gràfic: 
Odisseny - Fundació Pere Mitjans| Fotografia i vídeo: Gerardo Gaal| Autora del dibuix: Piedad 
Rodríguez| Textos: Ivan Bercedo| Agraïments: Aurora Moreno, Alfons Sánchez, Mariona 
Castells Carlos Casado i a totes les persones que d’una o d’altra manera ens ajuden a seguir 
amb aquest preciós projecte. 
 
Les funcions han tingut lloc a: 
Teatre Joventut de l'Hospitalet 
dissabte 18 de gener, a les 20h 
 
Ateneu Popular 9Barris 
diumenge 26 de gener, a les 18h 
 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona 
dissabte 8 de febrer, a les 19h 
 
 
Mercat de les Flors 
dissabte 29 de febrer, a les 20h i diumenge 1 de març, a les 18h 
 
La Caldera 
Dissabte 7 de març a les 20.30h i diumenge 8 de març a les 19h 
 
 
L’edició 2019-2020 va comptar amb 175 participants. 
 
L’edició del 2020-2021 que havia d’iniciar-se al setembre del 2020 no s’ha realitzat degut a les 
restriccions imposades per la pandèmia, però sí que s’ha donat cabuda a acollir una iniciativa 
d’un grup reduït d’ex-participants de Barris en dansa que estan treballant amb Mònica 
Muntaner dos cops per setmana i que compartiran amb el públic el seu procés de creació els 
propers 27 i 28 de febrer del 2020 a La Caldera. 
 
A partir de setembre del 2021 La Caldera acollirà dos cops per setmana els tallers de creació 
de la nova edició 2021-2022 de Barris en dansa, tot esperant que la situació epidemiològica 

hagi millorat per reprendre el projecte. 
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> Complicitats en moviment (ex-participants Barris en Dansa) 
de maig a juny de 2020 
Donat l'interès mostrat pels ex participants en Barris en Dansa s'ofereixen tallers amb diferents 
coreògrafs, sota la supervisió i participació d'Àlvaro 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. 
 
L’edició del maig de complicitats es va realitzar en línia a través de la plataforma zoom amb 
l’artista Mònica Muntaner i va tenir una participació de 25 persones. 
 
L’edició de juny es va posposar al setembre, i va ser conduïda per Jordi Cortés amb 10 
persones participants. 

 

 
> Dansa integrada amb Jordi Cortés 

Activitats adreçades al col·lectiu de persones amb diversitat funcional organitzades per Jordi 

Cortés, en col·laboració amb La Caldera. Tots els dilluns de 19 a 21h. 

De gener a març i de juny a desembre del 2020. 
En aquesta activitat hi participaven una mitjana de 15 persones, abans de la pandèmia, i a 
posteriori el grup s’ha reduït segons les directrius que va imposant la Generalitat a 10 o 6 
persones. 

 
 

> Taller +40 de la cia Sebastián García Ferro 
Taller dirigit a persones de + de 40 anys nascut del projecte artístic '+45' de la cia. Sebastián 
García Ferro 2016. Tots els dimecres de 19 a 21h.  
Realitzat de gener a març del 2020 amb una participació de 10 persones. 
 

 
 
>> Participació en altres activitats i esdeveniments del Districte 

 

> Festa Major 

Teníem prevista la 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 havia de tenir lloc el 8 d’octubre amb 

la direcció artística de Toni Mira i Jaume Bernadet, però finalment la situació sanitària ens va 

fer prendre la decisió de cancel·lar-la, tot i que ja teníem la gravació del mapping feta i també 

les sessions de formació a càrrec de Jaume Bernadet. 

Després de la bona experiència de l’any passat, plantegem novament una co-direcció artística 
entre Toni Mira i Jaume Bernadet, juntament amb Diables Les Corts, i  
es planteja un programa d’assajos i formació entre La Caldera i Diables de Les Corts amb 3 
sessions els mesos de febrer, abril i juny i formació amb Jaume Bernadet, qui compta amb una 
àmplia experiència en el món del foc i de carrer com a director de la companyia Comediants, de 
cara a adquirir nous coneixements i estratègies de cara a abordar  l’espectacle i cercavila al 
carrer. 
 
Guió bàsic de l’acte de Toc d’Inici de Festa Major: 
Mapping a la Seu del Districte. Dirigit pel creador visual i coreògraf Toni Mira (La Caldera), 
amb la participació de Diables Les Corts i ballarins de dansa contemporània en directe en 
diàleg amb el mapping. 
 
Carretillada i cercavila d’Inici de Festa Major de Les Corts de Plaça Comas a Plaça 
Concòrdia, amb la participació de les  principals manifestacions de cultura popular de Les 
Corts: Diables de Les Corts, Colla de Diables Els Bocs de Can Rosés, Colla de Diables i 
Timbalers d’Itaca, Associació de Percussió i Foc la Repúbli-k de l’Avern. 
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En arribar al cercavila a la Plaça de la Concòrdia, ball de lluïment de les colles i imatgeria 
festiva participant per ordre d’arribada. A continuació  actuació de l’Esbart Ciutat Comtal i la 
música en directe de la Banda de l’Escola Pare Manyanet, convidant els veïns i les veïnes a 
ballar. 
 
Com la feina de gravació del vídeo pel mapping ja estava realitzada es reserva aquesta 

mateixa proposta per la Festa Major del 2021. 

 
 
>> Col·laboració amb altres projectes socials i culturals del 
barri i la ciutat 
 
> Participació en el Dia Internacional de la Dansa organitzat pel Centre d’Higiene Mental 
de Les Corts amb qui vam col·laborar cedint espai per a fer la gravació del vídeo participatiu 
per a la flash mob que havia de tenir lloc a la Plaça Comas juntament amb un espectacle 
organitzat per La Caldera però que degut al confinament es va difondre per xarxes socials. 
 
> Cessió d'espai de treball a Diables i a Tabalers Les Corts, de gener a març i al setembre del 
2020. 
 
> Cessió d'espai per gravació de concert de Nadal a l’Institut Escola Plaça Comes. 
Divendres 18 de desembre del 2020. 

 
> Trobades del sector o per a professionals: 

• Grup de discussió d’escoles de dansa i institucions organitzat per l’APdC, 5 de febrer 

• Grup de discussió sobre escoles de dansa i contractació organitzat per l’APdC, 11 de 
març 

 
> Activitats que organitza l’APdC per als seus associats: 

• Assemblea general de socis 2019, 1 de febrer  

• Taller ballar després dels 40 anys, 28 de febrer 
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4/ Impacte de la programació   
 

 

Línia Projectes 
Número 
activitats 

Artistes          
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

Suport a la 
creació 

Residències 
convocatòria 

pública 
15 25     

Residències 
d’artistes residents 

estables  
11 31     

Residències de 
col·laboració 

10 33     

Ampliació 
residència 

convocatòria 2019 
5 13     

Residències de 
creació en lloguer 

8 12     

Residències last 
minute 

12 12     

  Assessorament 
de gestió i 
producció 

3 5     

Càpsules de 
Creació en Cru 

6 9   136 

Espais laboratori, 
d’intercanvi entre 

creadors 
1 19     

Publicacions 
Caldera 

3 11     

total 74 170   136 
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Línia Projectes 
Número 
activitats 

Artistes 
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

Programació 

25 ANYS LA 
CALDERA / 

Habitar el temps: 
una celebració. 

15 23   55 

Trobada ARA(R)  16 21     

Corpografies 1 1   50 

Programació 
familiar 

1 3   96 

Programació 
pròpia i 

produccions en 
col·laboració amb 
altres iniciatives i 

entitats del sector i 
de la ciutat 

12 25   813 

 Creació i Museus 2 3   58 

total 47 76   1072 

Línia Projectes 
Número 
activitats 

Artistes 
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

 Projectes 
d’internacionalització 

 
Periferic 
Europes 

1 5     

Barcelona 
International 

Dance 
Exchange 

1 1 6   

total 2 6 6 0 



70 

 

 
 

Línia Projectes 
Número 
activitats 

Artistes 
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

Formació 

Sporá Prógrama 1 1 15   

Entrenaments per 
a professionals 

APdC  
6 5 460   

Dansa integrada 
per a persones 
amb diversitat 

funcional 

29 1 15   

Taller +40 de la cia 
Sebastián García 

Ferro 
6 1 10   

total 42 8 500   

Línia Projectes 
Número 
activitats 

Artistes 
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

Territori 

Dansa a les 
escoles  

12 6   1.103 

Tallers Dansa a les 
escoles 

12 1 300   

Tallers dansa 
creativa i expressió 
corporal a l'Escola 

Les Corts 

140 1 430 

  

En residència 2 3 45 
  

Tallers familiars 1 1 13 
  

Dansalabo 2 3 19 
  

Barris en dansa 7 3 175 200 

Complicitats en 
dansa 

2 3 35   

total 178 21 1017 1.303 
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Línia 
Número 
activitats 

Artistes 
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

Suport a la creació 74 170   136 

Projectes 
d’internacionalització 

2 6 6   

Programació 47 76   1072 

Formació 42 8 500   

Territori 178 21 1017 1303 

total 343 281 1523 2511 
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5/ Accions de comunicació 2020 

 
 
VISIBILITZACIÓ DE LA CREACIÓ 
 
Enguany hem seguit dedicant 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. 
 
> Generant espais de diàleg amb el públic a través de les presentacions informals 
que anomenem ‘Càpsules de creació en cru’. 
 
> Creant material audiovisual en el qual els artistes parlen sobre el seu procés de 
creació. (Ex: CCC#33_Norberto Llopis) Aquest material serveix tant com a arxiu de La 
Caldera, com per a la promoció i difusió de les Càpsules.  

 
> Enregistrament fotogràfic, audiovisual i en diferents formats (d’acord amb les 
necessitats dels artistes) de les ‘Càpsules de creació en cru’ com a material d’arxiu i 
per a la difusió dels seus treballs. 
 
> Incidint a la newsletter i a les xarxes socials en la informació sobre les residències 
que s’estan fent a La Caldera. 
 
> Fent difusió en mitjans externs i premsa de les ‘Càpsules de creació en cru’ amb 
l’objectiu de donar a conèixer els treballs dels artistes i els seus processos, però també 
de visibilitzar La Caldera com a centre de creació de la ciutat. 
 

 
Per una altra part, la visibilització dels treballs d’artistes amb poca presència als circuits 
convencionals passa per l’aposta de programació d’aquests artistes a La Caldera, el que 
genera la necessitat de crear campanyes específiques de comunicació que ajudin a 
explicar i difondre les seves propostes a través de tots els canals: web, newsletter, xarxes 
socials, newsletter, plataformes digitals còmplices, material gràfic (cartells i flyers), premsa, etc. 
 

> Campanyes de comunicació específiques per a la programació de La Caldera dins 
del Festival Grec 2020, per la programació dins de la Quinzena Metropolitana de Dansa 
i per a projectes específics com ARA(R). 
 
> Enregistrament fotogràfic i videogràfic de la programació i activitats relacionades 
amb creadors, de cara a l’arxiu i per a generar materials de difusió actualitzats.   
 

 

IMATGE DE LA CALDERA 
 
Aquest any hem posat especial atenció a la comunicació, repensant diversos aspectes de la 
imatge del centre per modernitzar-los i dotar-los de coherència amb la línia artística del projecte 
i els canvis socials, tecnològics i de paradigma. 
 
Amb motiu de la celebració del 25è aniversari de La Caldera, s’ha dedicat un esforç especial en 
reestructurar i adaptar 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 finalitzat el procés iniciat el 2018 de refer la 
pàgina web de La Caldera, que havia quedat obsoleta en tots els sentits. Hem treballat 
activament en la implementació del disseny de la nova web amb l’ajuda dels experts en 

https://www.youtube.com/watch?v=oH917-RnnQk&feature=youtu.be
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programació Jordi Espuny i en disseny Roger Adam. La nova web té una estructura molt més 
accessible, així com una renovada imatge estètica en consonància amb la imatge del centre. 
 
> Seguim implementant amb èxit una imatge gràfica identificable i actualitzada. Comptem 
aquest any amb l’assessorament del dissenyador Roger Adam per millorar la nostra línia 
gràfica incorporant canvis substancials d’acord amb les noves necessitats, tot mantenint la 
coherència amb la resta de mitjans i suports. 
 
> Cuidar 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 són els 
residents i creadors. Mantenim i cuidem els espais per fer-los més acollidors i segurs, 
incorporant totes les mesures d’higiene i protecció davant de la situació del Covid-19. 
 
 

PLA DE COMUNICACIÓ 
 
Enguany hem activat el pla de comunicació que havíem estat treballant prèviament el 2019 
amb l’ajuda de l’Agència de comunicació COSMICA. Un pla que reuneix estratègies 
específiques per visibilitzar i diferenciar La Caldera com a centre de creació a la ciutat. Amb 
aquest pla estem millorant les nostres estratègies de comunicació tant a les xarxes, de cara a 
premsa i a nivell intern, amb l’objectiu d’arribar al públic amb una imatge comprensiva, 
consistent i coherent amb el projecte actual de La Caldera.  
 
Inicialment, el pla preveia una sèrie d’accions comunicatives concretes que ens permetien 
explicar-nos millor i que serien llançades al maig aprofitant la gran celebració amb motiu dels 
25 anys de La Caldera. Finalment, la celebració no es va poder fer a causa del confinament. La 
proposta es va anar transformant fins a convertir-se en ARAR, una manera de sostenir les 
pràctiques artístiques en la distància que ens ha permès activar algunes d’aquestes 
estratègies. 
 
 

PÀGINA WEB 
 
Hem finalitzat el procés iniciat el 2018 d’elaborar una nova pàgina web que respongui a les 
nostres necessitats actuals i sobretot que s’adapti als canvis socials. El nou paradigma 
tecnològic fa necessari una actualització tant estètica, com de continguts i de programari. En 
aquesta última fase, hem aplicat l’estructura i el disseny prèviament treballats el 2019. Hem fet 
un treball de mediació i traducció del disseny estètic envers les possibilitats de programació 
web, procurant respectar una estructura que sigui fàcil de navegar i que permeti als usuaris 
comprendre la naturalesa de les diferents i variades activitats que es fan al centre. La web 
estarà disponible a partir de febrer del 2020.  
 
> 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 associats a La Caldera, amb 
enllaços als seus webs. 
 

Nombre de sessions web: 26.745 
 
Nombre d’usuaris: 16.874 
 
Nombre de visites a pàgines 76.540 
 
 

 
 
 

https://wearecosmica.com/es/
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BLOG  
 
Contribuïm activament a la comunitat de les arts escèniques i de la creació amb una publicació 
regular de continguts al blog de La Caldera dins la comunitat Tea-Tron, generant un espai on 
poder ampliar informació al voltant de la programació de La Caldera, on compartir textos de 
referència, reflexions, imatges i entrevistes de processos de creació i tot allò que va més enllà 
de la posada en escena d’una peça o de la realització d’una activitat en concret. Una eina molt 
adient per generar context, crear i reforçar vincles, i on podem comunicar d’una altra manera, 
enriquint la comunicació i aprofundint en la reflexió.  
 
 Nombre de posts publicats: 30 
 

El 2020 el blog ha tingut 2.685 visites. 
 
 

MATERIALS GRÀFICS 
 
> Hem seguit treballant en la imatge gràfica, incidint en la seva coherència i adaptabilitat. 
Seguim una estructura bàsica de formats comunicatius (cartells, flyers, baners) a la que 
apliquem una línia de disseny gràfic basada en la grafia i tipografia manual. Aquesta línia 
unifica els criteris estètics de cara a aplicar-los a tot el material gràfic del centre, amb 
l’objectiu de facilitar la seva identificació amb la casa. 
 
> Hem seguit el procés iniciat el 2019, de revistar la línia gràfica de La Caldera per a 
modernitzar-ne l’estètica i agilitzar els processos productius i de treball, comptant amb 
l’assessorament de l’expert en disseny Roger Adam.  
 
A causa de la situació creada arrel del confinament, aquesta modernització s’ha vist accelerada 
per l’ús d’eines digitals que han facilitat el treball col·lectiu en remot. Amb l’ús de programes 
digitals en línia com Miro, hem pogut treballar en la distància, compartir eines i idees, i elaborar 
in situ les propostes gràfiques. Aquesta forma de treballar ha afectat els criteris estètics dotant-
los d’un caire més digital.  
 
> Seguint aquest mètode de treball, hem desenvolupat línies de disseny específiques per a 
cada bloc d’activitat, per exemple per ARA(R) o Sporá Prógrama. Són projectes que tenen una 
identitat gràfica pròpia. 
 
S’ha creat i distribuït material imprès específic per a diferents activitats: 
 
> Cartells per la programació les diverses activitats presents a la façana i distribuïts a punts 
estratègics del districte de Les Corts com als centres cívics, escoles, establiments, etc. 

 
Cartells creats: 16 cartells específics, 33 reproduccions 

 
> Enguany la distribució de Flyers en punts estratègics de la ciutat no ha sigut possible a 
causa dels protocols de seguretat davant la situació causada per la crisi sanitària.   

 
 
PUBLICACIONS 
 
Des de fa temps La Caldera recull els rastres del material processual i les pràctiques 
compartides pels artistes que passen pel centre i els fa visibles i accessibles a través de 
publicacions escrites, fanzins, podcasts, vídeo-entrevistes o qualsevol suport que serveixi per 
a la transmissió sensible d'aquests sabers i experiències del cos. 
 
La nova web permet allotjar la majoria d’aquests materials en el seu format digital, facilitant la 
recopilació en un arxiu en línia obert i accessible. 
 

http://www.tea-tron.com/lacaldera/blog/
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> Hem seguit treballant en la línia de publicacions autoeditades Lo Otro al voltant de la 
pràctica artística i dels processos de creació amb publicacions com Esto, Larva o la publicació 
del Brut Nature 2019. 
 
> Hem continuat el catàleg Sporadés: un recull de vídeo-converses que tenim amb els 
creadors que passen per Sporá Prógrama, on parlen i expliquen la seva experiència i pràctica, 
en un document que pretén ser una eina de transmissió i arxiu.  
 
 

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 digitals accessibles al Facebook i al Flickr de La Caldera.  
 
> 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, ordenant la informació i fent-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. I vídeo-converses amb els creadors que passen per Sporá Prógrama on parlen i 
expliquen la seva feina. 
 
 

Vídeos generats: 50 
 

 
> Com a novetat d’aquest any i degut a la situació provocada per la pandèmia, hem compartit 
algunes propostes artístiques en streaming a través del nostre canal de YouTube. Fent 
accessibles materials i activitats que han hagut de fer-se a porta tancada o amb aforaments 
molt limitats. 
  
 
 Visualitzacions en streaming: 226 
 
 
> Vídeo resum de les activitats anuals del 2020 https://youtu.be/p5F6iK_FOxI realitzat pel 
nostre responsable de vídeo a on es pot veure un resum de les activitats realitzades durant 
l’any. 

 
 
NEWSLETTER 
 
> Enviament mensual de newsletter amb totes les activitats que es proposen i informació 
sobre activitats dels socis i residents a través de l’eina Mailchimp.  
 
> Enviaments puntuals i amb segmentació dels destinataris de les activitats específiques i 
promocions.  
 
> Total de destinataris: 5016 
 
 

https://www.youtube.com/user/calderacdac/videos
https://youtu.be/p5F6iK_FOxI
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BASE DE DADES 
 
Hem implementat amb èxit el servei d’enviament del butlletí mensual, el què ens permet 
conèixer detalladament la nostra base de dades, optimitzant la segmentació de públics 
gràcies al sistema MailChimp que disposa d’eines molt completes per segmentar, i així poder 
avaluar l’impacte de la comunicació i la fidelització de la comunitat. 
 
 

XARXES SOCIALS 
 
Hem augmentat la presència de La Caldera a les xarxes socials, compartint informació viva i 
continguts rellevants, tant del que es genera a La Caldera, com informació d'altres propostes 
d'entitats còmplices i del sector. Donant més visibilitat al que passa en el dia a dia de la casa, al 
factor humà, a les coses més immediates. 
 
Aquest any hem creat campanyes de màrqueting i publicitat específiques, promocionant la 
programació i les formacions a les xarxes, especialment a Facebook i Instagram, creant 
continguts específics per aquestes xarxes. 
 
> La pàgina de Facebook amb 13.058 seguidors, ha incrementat en 540 seguidors 
(+4,13%) respecte al 2019. 
 
> Perfil de Twitter amb 4506 seguidors, 204 més (+4,5%) respecte al 2019.  
 
> El perfil Instagram amb 4373 seguidors, 1374 més (+31,42%) que el 2019. 
 
> Perfil del blog dins la plataforma Tea-tron amb 2.685 visites 
 
 

COMUNICACIÓ DE PROXIMITAT 
 
Seguim treballant per donar-nos a conèixer al barri de Les Corts, segueixi sent necessari un 
esforç per fer-nos visibles i comprensibles per als veïns i les veïnes. És imprescindible 
seguir treballant per apropar-nos a un públic de proximitat i connectar amb la gent que té un 
vincle no professional amb la dansa.  
 
> Trobades amb diferents entitats del territori, per a presentar el projecte i establir 
complicitats. 
 
> Seguim ampliant el mailing específic per a la gent del barri, difusió personalitzada de les 
activitats.  
 
> Informació sobre les activitats a través dels mitjans informatius del districte. 
 
> Organització i comunicació conjunta d’activitats generades en col·laboració amb entitats 
del districte. 
 
 

COL·LABORACIÓ AMB PLATAFORMES DE DIFUSIÓ 
 
Hem afermat i establert noves col·laboracions amb diferents plataformes de difusió i 
venda de productes culturals: Teatre Barcelona, La improrrogable, butlletí de Biblioteques de 
Barcelona, APdC (Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya), Apropa Cultura, 
Tea-Tron, GRAF, Escena familiar, El Culturista 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. 
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MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Per als cicles de programació com Climatic Dances d’Amanda Piña dins del Festival Grec, les 
formacions de Sporá Prógrama i projectes com ARA(R); s’han dissenyat i gestionat 
campanyes de comunicació específiques amb l’agència de premsa externa Cosmica amb 
l’objectiu d’aconseguir màxima cobertura als mitjans (premsa, ràdio i TV), per tal de reforçar la 
visibilitat i apropar la creació contemporània a un major nombre d’espectadors.  
 
Per als tallers, programacions familiars, 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 pròpia. 
 

Impactes a mitjans: 68 
 
 

RECULL DE PREMSA 
https://drive.google.com/file/d/1fozvZT-CUT2tkG9p32EmCoFMuH7gJhxA/view?usp=sharing  
 
 

FIDELITZACIÓ 
 
> Hem seguit cuidant la comunitat d’Amics de La Caldera, amb la intenció de fidelitzar el 
públic i generar sinergies amb altres equipaments per afavorir la circulació d‘espectadors 
entre els diferents centres d’exhibició de dansa i arts escèniques.  
 

Nombre d’amics: 594 
 
L’usuari de la targeta d’Amics de La Caldera rep descomptes i propostes exclusives tant de 
La Caldera com de diferents centres d’exhibició de dansa i arts escèniques amb les quals 
col·laborem: Sala Hiroshima, Espai DanSAT, Nau Ivanow, Mercat de Les Flors, Antic Teatre. 
 
> El sistema d’entrades online ens permet fer un recull de dades d’usuaris que podem 
incorporar a la nostra base per a la tramesa posterior d’informació d’activitats que puguin ser 
del seu interès.  
 
> Tant els socis com els residents seleccionats per convocatòria disposen d’entrades gratuïtes 
per a totes les activitats del centre incloent formacions i programació d’espectacles.  
 
> També oferim preus especials i descomptes als alumnes inscrits en alguna formació 
vinculada a un espectacle. (Ex: l’Sporá Prógrama presenta un programa formatiu en forma de 
tallers intensius a càrrec d’un creador convidat que generalment presenta també un espectacle, 
aprofitant la seva estada a La Caldera. Els alumnes d’aquests tallers tenen un descompte 
especial en les entrades per l’espectacle en qüestió). 
 
> Descomptes especials per a usuaris habituals del centre en la nostra programació i en les 
activitats obertes al públic, amb la idea de conservar i potenciar les relacions amb la comunitat. 
 
 

RELACIONS PÚBLIQUES 
 
La direcció artística fomenta les relacions públiques participant en diferents trobades i 
projectes en xarxa, col·laborant amb diferents centres i esdeveniments nacionals i 
internacionals, i cuidant les relacions amb les institucions locals. La Caldera participa 
activament del teixit cultural de la ciutat i del sector, contribuint a la comunitat, generant 
contacte i compartint recursos, alhora que comprenent millor les necessitats del sector.  
 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1fozvZT-CUT2tkG9p32EmCoFMuH7gJhxA/view?usp=sharing
http://lacaldera.info/pages/view/spora-programa?lang=cat
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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 setmanals de l’equip del centre per actualitzar i posar al dia la informació. 
Reunions puntuals específiques entre els diferents membres segons les necessitats. 
 
> Reunions trimestrals dels socis, en algunes de les quals l’equip directiu del centre assisteix 
amb l’objectiu d’estar al dia de tota la informació i novetats, a més de mantenir les relacions 
interpersonals.  
 
> Info-socis, enviament d’un correu setmanal als socis de La Caldera amb totes les 
informacions i activitats del centre actualitzades. 
 
> Dinars i/o trobades virtuals 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.  
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Amb el suport de: 
 


