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La situació generada per la pandèmia en 2021 ens ha obligat a revisar les dinàmiques de 
funcionament establertes per poder explorar i implementar estratègies alternatives adequades 
a la nova realitat.  
 
En moments d’extrema incertesa i complexitat com els que hem travessat una de les dificultats 
principals és localitzar les necessitats més urgents, definir les prioritats i posar en circulació 
els recursos de la manera més efectiva possible per tal de sostenir l’ecosistema creatiu. 
 
Com ja avançàvem al Pla d’Activitats presentat, la principal aposta de La Caldera aquest any ha 
estat ampliar la nostra capacitat d’acollir pràctiques i projectes de creador+s, però mantenint 
la cura i la qualitat de l’acompanyament que s’han convertit en marca de la casa. Aquests era el 
repte; incloure i facilitar la continuïtat al màxim nombre d’artistes, oferint alhora unes 
condicions de treball dignes i coherents amb les necessitats específiques de cada projecte. 
Objectiu assolit: finalment s’han realitzat un total de 62 residències (54 de creació i 8 tècniques). 
 
Per fer-ho possible ha calgut redistribuir els recursos i desplegar noves modalitats de suport, 
però també generar complicitats i establir col·laboracions amb altres agents del territori: com 
La Poderosa, El Graner, Hangar, Castell de Montjuïc, Mas nyamnyam (Mieres) o Los Barros 
(Madrid). També hem possibilitat residències a artistes recolzats per la Caldera a Itàlia, com ara 
Teatre India (Roma), Teatro Quarticciolo (Roma), Teatro Comunale La Fenice di Arsoli, 
Supercinema (Tuscania). 
 
La segona prioritat, en un moment en que moltes de les programacions es cancel·laven i/o 
posposaven, ha estat donar visibilitat als processos i potenciar els contextos de presentació 
de les propostes quan les/els creador+s necessiten la trobada amb la mirada del públic per poder 
seguir evolucionant els treballs.  
 
En aquest sentit el 2021 també ha estat especialment intens. Entre les programacions pròpies, 
com Corpografies, Dansa a les Escoles o la programació Familiar, i altres que organitzem i/o 
acollim en col·laboració (Quinzena Dansa Metropolitana, GREC o el Cicle Hacer Historia(s) de La 
Poderosa...) a La Caldera s’han presentat 24 obres diferents amb un total de 55 dies de 
programació. Però si comptabilitzem projectes que també hem impulsat, si no directament co-
produït, en altres espais i contextos (Creació i Museus, Festival Salmon, Si no vols pols.... o 
Sismògraf) les xifres es disparen a 64 dies de programació i més de 60 propostes presentades.  
 
De nou, ens sembla important destacar que la gran majoria de les obres i artistes inclosos en 
aquestes programacions són o han estan residents, projectes que hem acompanyat i facilitat en 
diferents etapes del procés de creació i amb els que, sovint, mantenim relacions de continuïtat 
que considerem especialment riques, nutritives per a totes dues parts, i absolutament necessàries 
per a la maduració de les trajectòries artístiques.  
 
En aquest apartat de visibilització, no podem oblidar les 12 Càpsules de Creació en Cru 
realitzades aquest any; moments d’apertura dels processos de creació vinculats a les residències i 
que cada vegada tenen més bona acollida i assistència, fins al punt que s’estan convertit en clara 
font de renovació de públics per a nosaltres.  
 
Tot això s’ha aconseguit mantenint la majoria de les activitats en les altres línies d’acció habituals de 
La Caldera. Les excepcions més significatives serien:   
 
> El projecte de dansa comunitària Barris en Dansa (edició 2020-21), liderat per Álvaro de la 
Penya, es va iniciar, amb tallers a la tardor la Caldera, però no s’ha realitzat finalment degut a les 



4 
 

restriccions imposades per la pandèmia. A la tardor 2021 sí hem pogut fer tallers de l’edició 2021-
2022. 
 
> Sporá Prógrama, dins la línia de formació per a professionals. En 2020 vam haver de cancel·lar a 
última hora tres Sporá amb Esther Ferrer, Elena Córdoba i Cuqui Jerez. Ja a principi de 2021, els 
canvis constants en les mesures de distanciament per a aquest tipus d’activitat van fer que 
decidíssim reduir el programa al mínim. Només contemplàvem la realització d’una Sporá amb 
Nacera Belaza, coincidint amb la presentació d’un programa doble de la coreògrafa franc-algeriana 
a La Caldera al juliol, en el marc del Festival Grec. Malauradament, totes dues activitats es van 
cancel·lar a última hora per problemes familiars greus de la Nacera, per una vegada no relacionats 
amb el virus.  
 
La resta de línies d’acció s’han mantingut o fins i tot s’han ampliat, com les noves aventures que La 
Caldera ha iniciat aquest 2021, dos projectes pilot en l’àmbit educatiu i guanyadors de les Beques 
Premis Ciutat de Barcelona: ‘El carrer Eugeni d’Ors es mou’, impulsat juntament amb Claudia 
Moreso i l’equip de l’Institut Escola Tres Fonts de les Corts, i ‘Espais, temps, veus’, iniciativa d’A 
Bao A Qu amb la implicació de molts altres equipaments de la ciutat, la participació de docents i la 
complicitat d’un grup de Joves Mentors. 
 
Menció apart mereix LO OTRO, la línia de publicacions que La Caldera ha desenvolupat i que en 
2021 ha agafat una especial rellevància. A principis d’any es va organitzar Paginar, una activitat 
dissenyada per presentar la nova web de La Caldera i compartir diverses publicacions que s’havien 
anat gestant al llarg del 2020: Bruts. Coming From Outer Space!!, ESTO, LARVA, Botanografías 
Callejeras o Mensajes Corporales.  
 
Al mes de juny, en el marc del ENTRE_Salmon, vam organitzar i produir una edició especial de 
BRUT NATURE centrada precisament en la idea de ‘publicar’, d’on sorgeix El papel es la pista. És 
en aquest context que l’Anna Pahissa coneix les nostres publicacions i ens convida a una sessió 
del cicle El que pot un llibre per presentar LO OTRO a l’octubre en el MACBA. 
 
Al llarg de l’any no han deixat de aparèixer noves publicacions, com el prototip de El futuro, manual 
de instrucciones, amb Cristina Celada (Pollo Campero), La Col·lecció. Petita Caixa d’Eines, una 
col·laboració amb Azkona Toloza per al Festival Grec, o Blanda y Frita d’Ángela Millano i Blanca 
G.Terán, l'última vinculada al projecte ARAR, que segurament seguirà donant-nos sorpreses en el 
2022.  
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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 2021 
Programa Dansa a les escoles 
Dansalabo 
Tallers dansa creativa i expressió corporal a l'Escola Tres Fonts 
Assajos oberts de l’espectacle per escoles ‘Cometa’ de Roser López Espinosa 
Projecte educatiu ‘Eugeni d’Ors es mou’ en col·laboració amb l'Escola Tres Fonts 
En Residència a l’Institut Pedralbes 
Participació a projecte Espai, Temps – Baules 
Programació de dansa 
Programació familiar  
Barris en Dansa i Complicitats 
Dansa integrada amb Jordi Cortès 
Toc d’Inici Festa Major 
Dia de la Dansa amb 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 2021 
Residències per a creadors 
Brut Nature Entre Sàlmon 
Formació continuada per a professionals 
Participació en projectes de ciutat com Festival Salmon, Dansa. Metropolitana, Creació i Museus 
Programació Corpografies 
Càpsules de creació en cru 



6 
 

Publicacions Lo Otro, línia editorial de La Caldera. Destacar que vam estar convidats a una sessió 
de “El que pot un llibre” del Macba, per a presentar la nostra línia de publicacions. 
Biblioteca sensible 

LA CALDERA EN XARXA 
Objectius: Articular els projectes de La Caldera a través del treball en xarxa amb altres agents 
locals, nacionals i internacionals 
 
Accions: dissenyar estratègies de connexió amb altres centres, plataformes i xarxes, per promoure 
intercanvis i col·laboracions específiques que permetin optimitzar els recursos i facilitar la circulació 
dels creadors i les seves propostes / seguir generant complicitats, accions i sinergies amb el teixit 
cultural més proper, des de centres de creació i espais d'exhibició a les diferents associacions 
sectorials. 
 
Accions realitzades al 2021 
 
Festivals i esdeveniments en xarxa 
Programació a la Quinzena Dansa Metropolitana i Festival GREC  
Procés de creació dins el cicle Creació i Museus ICUB 
Participació en l’organització de Festival Sâlmon 
Organització Brut Entre amb diverses entitats locals i internacionals  
Acollida i col·laboració amb Cicle Hacer Historia(s) Vol. 4 
Col·laboració amb el Festival Sismògraf de la mà de Mas Nyamnyam i el seu cicle Si no vols pols no 
vinguis a l’era 
 
Residències en xarxa 
Residències en col·laboració amb Graner, La Poderosa, Sâlmon, ENTRE Sâlmon, Museu Castell 
Montjuïc, Premi Institut Teatre, Certamen Coreográfico de Madrid, Mas NyamNyam (Mieres), Los 
Barros (Madrid), Teatre India (Roma), Teatro Quarticciolo (Roma), Teatro Comunale La Fenice di 
Arsoli, Supercinema (Tuscania), Citemor, Montemor-o-velho (Portugal), Beca Ars Electronica amb 
Institut Ramon Llull i Hangar, Mentoria Itxaso Corral amb Mette Edvardsen (Noruega) en 
col·laboració amb Programa Mentories Institut Ramon Llull 
 
Districte en xarxa  
Toc d’Inici Festa Major amb Diables Les Corts i Bocs de Can Rosés  
Dia Internacional de la Dansa amb Centre Higiene Mental 
Eugeni d’Ors es mou i Tallers de dansa creativa, amb Institut Escoles Tres Fonts de Les Corts 
 
Altres projectes educatius en xarxa 
En Residència, amb Institut Pedralbes, ICUB, Consorci Pedagògic, instituts i entitats mediadores 
Espais, Temps, Veus – Baules, amb A Bao A Qu, centres culturals de la ciutat, professorat d’instituts 
i joves mentors 
Col·laboració amb Elisava en la realització de propostes d’identitat corporativa com a estudi pels  
alumnes 
Participació al Consell d’Innovació Pedagògica  

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 2021 
Entrenaments per a professionals de l’APdC  
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Formació Acull 
Col•laboracions d’assessorament amb elclimamola 
Convocatòria pública de residències de creació i tècniques 
Suport econòmic i micro-ajudes a la producció dels projectes acollits en residència 
Càpsules de creació en cru 
Brut Nature Entre 
Programació Corpografies 
Ara(r) 

LA CALDERA SECTOR 
Objectius: incidir en les desicions sectorials, participant de trobades i encontres que reflexionen 
sobre el sector, generar sinèrgies i intercanvis amb altres entitats del sector. 
 
Accions realitzades al 2021 
 
Participació a jornades i reflexions sectorials  
Reunions de fàbriques de creació amb representants institucionals, Rosa Gibert i Anna Ramírez 
Reunions de fàbriques de creació amb representants institucionals i Joan Subirats 
Participació com a fila 0 jornada COnCaLab Experiències de Complicitat  
Participació Reflexió Quinzena Dansa Metropolitana Fabra i Coats 
Participació Trobada Internacional Sâlmon 
Participació Sessió reflexió ICUB Innovació i museus 
Participació Focus group estudi Uncharted sobre Polítiques Culturals 
Participació Jornada de Creació Comunitària de la Xarxa de Fàbriques de Creació, a Hangar 
Participació Debat “Cultura i economia creativa” Interarts 
Reunió ICEC revisió per a millora bases Subvencions 
Reunió Pla Sostenibilitat Fàbriques de Creació 
Reunió Pla Drets Culturals ICUB amb fàbriques de creació Virreina 
Reunions Espais Temps Veus per iniciar projecte pilot per apropar els joves a les institucions 
culturals 
Reunions de fàbriques de creació amb Jordi Martí 
Trobada virtual amb Eva Moraga, directora de Por & Para, asessoria de proyectos de formación, 
mediación por y para el arte y la cultura  www.porypara.es. Entrevista amb La Caldera com a 
projecte de referència de cara a un estudi que els ha encarregat el Govern Andalús per la creació 
d’un centre coreogràfic en el futur 
Participació en una reunió sectorial convocada per l’APDC i l’ICEC centrada en la qüestió del Mercat 
Estratègic de la Dansa 
Participació com a membres de jurat en diferents comitès selecció projectes: OSIC, ICEC, Fabra i 
Coats, Ars Electrònica, L’Estruch de Sabadell 

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 2021 
Aplicació del programa WIP29 de gestió 
Inauguració de la nova Web amb programari de Dinahosting 
Revisió i adequació dels sous de l’equip de treball 
Substitució per baixa de maternitat d’una de les integrants de l’equip 
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Càpsula de creació en cru de Raquel Klein i Raquel Gualtero 
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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. 
 
En primer lloc pel que fa a recursos econòmics que s'ofereixen perquè l'estada sigui el menys 
costosa per als creadors. Ens fem càrrec de les despeses de viatges dels artistes i col·laboradors 
provinents de fora de Barcelona. Oferim als residents una petita bossa de diners per cobrir, almenys 
en part, les despeses de manutenció durant el període de residència. La quantia de la borsa s'ajusta 
en cada cas, tenint en compte l'extensió del període de residència i el nombre d'integrants de l'equip 
de treball. 
 
S’augmenta la partida pressupostària d’ajuda a la producció. Aquests ajuts puntuals s’atorguen a 
partir del diàleg que s'estableix entre els creadors residents i la direcció artística del centre, per 
cobrir necessitats específiques de determinats projecte i facilitar el seu correcte desenvolupament. 
 
Enguany els artistes residents per convocatòria pública que han rebut aquesta ajuda han estat 
AMARANTA VELARDE,FLAVIA BARBOSA PINHEIRO, FRAN MARTÍNEZ, JÚLIA RÚBIES, LOS 
DETECTIVES, LUCÍA MAROTE, MARIA CASARES I PILAR CAÑAS, NINA BOTKAY, RAQUEL 
KLEIN I RAQUEL GUALTERO, VICTOR COLMENERO, BRUNO BRANDOLINO I BIBI DÓRIA, i 
JOÃO LIMA.  
 
A banda de la convocatòria pública també s’ha dotat d’una ajuda a la producció a ADALINE 
ANOBILE, ALINA FOLLINI, ANNA MUCHIN, BLANCA G. TERÁN I ÁNGELA MILLANO, BLANCA 
TOLSÀ, CRIS CELADA, ESTHER RODRÍGUEZ-BARBERO i MARTA ECHAVES, JANET NOVÁS, 
LARA BROWN, LAUTARO REYES, EXPLICA DANSA, INICIATIVA SEXUAL FEMENINA, ISAAK 
ERDOIZA I NAZARIO DÍAZ, IITXASO CORRAL, NYAM NYAM, PARK KEITO, RAQUEL 
GUALTERO, SERGI FÄUSTINO i TWINS EXPERIMENT.  
 
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 2021 

> Residències de creació: 54 
9 residències de creació per convocatòria pública 
9  residències de creació d’artistes residents estables  
7 residències de creació en xarxa, en col•laboració amb altres entitats / esdeveniments 
7  residències de creació d’interès artístic / Altres residències 
2 residències pendents del 2020 realitzades al 2021 
2  residències de creació en lloguer 
8 residències en continuïtat d’anys anteriors 

 
> Residències tècniques: 8 

2  residències tècniques per convocatòria pública 
1  residència tècnica d’artistes residents estables 
5  residències tècniques en xarxa, en col•laboració amb altres entitats / esdeveniments 
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Convocatòria pública de residències 
 
Residències de creació realitzades: 
AMARANTA VELARDE Desbordes  
En el límit, la contenció i l'ordre descansen gestos esgotats, minúsculs, domats. 
La forma mesurada vessa la seva austeritat concreta. 
Contorns adorats, límits reals, marges satisfets, perifèries resignades, termes finits, idees 
contingudes, marges concrets, futurs acotats. 
 
El projecte investiga els conceptes de desbordament i contenció en relació a l'estètica escènica, la 
corporalitat del ballarí i el llenguatge coreogràfic 
 
A La Caldera ha iniciat la primera residència d'investigació d'aquest projecte. Investigant com poder 
convergir en l'estudi un moviment desbordat i una performativitat excessiva que podria jugar amb 
una estètica kitsch o camp, qüestionant la concepció del banal i aparentment superficial com 
alliberament de la creativitat en contraposició a l'austeritat. 
 
Dates de residència: de l’11 al 15 de febrer, del 29 de març al 2 d’abril, del 4 al 7 de maig, del 17 al 
28 de maig, del 18 al 21 d’octubre, de  de l’1 al 10 de desembre. 
 
FLAVIA PINHEIRO The unborn Abiku 
Per tal que es produeixi el final apocalíptic de la humanitat, creiem que cal superar els desitjos 
inhumans.I al que s’ha d’accedir és: els espectres de materialitzacions: presències fantàstiques i 
subjectivitats que es consideren prohibides per l'engany de la humanitat i la sobirania humana. 
 
Ja que la recuperació de l'arxiu no és una possibilitat, com que la reparació ja no és una opció, ja 
que el no-nascut no reclama la humanitat els següents passos es van generar en intents caòtics, 
aleatoris, fallits i caiguts. Respirar sense aire: desenvoluparem tecnologia per habitar l’invisible. 
 
Dates de residència: del 16 de febrer al 6 de març.  
 
FRAN MARTÍNEZ Humedales 
Els humedales (aiguamolls) són els meus orificis. Relliscosos. Tranquils. Temperats. La frontera 
entre la carn calenta i sagnant i un món hermètic. Tot és misteri per qui observa, per a qui el seu 
objecte de desig no es satisfà amb llibres d'anatomia. El endins, tot foscor, i el fora que, de tan 
visible, indesxifrable. En una línia: humedales és un solo de dansa contemporània. És un paisatge. 
És la coreografia d'un misteri. 
 
A la residència a La Caldera ha comptat amb la complicitat de Natalia Fernandes, com a ull extern, i 
Juan Diego Calzada, responsable de l'espai sonor, per inaugurar una etapa de contaminació, 
promiscuïtat i contagi. 
 
Dates de residència: del 26 de juliol al 15 d’agost. 
 
JÚLIA RÚBIES Cascades 
Cascades és un projecte audiovisual que proposa documentar com les artistes de les arts 
escèniques alternatives han treballat, resistit i format una comunitat artística a Barcelona en els 
darrers 20 anys. A través dels ulls, els cossos i les pràctiques de 6 artistes, experimentaré quines 
han estat les condicions laborals del sector durant aquest període de temps, així com les estratègies 
que han elaborat els artistes per continuar treballant i generant contextos per ells mateixos. El seu 
objectiu és visibilitzar una generació d'artistes independents que es van construir i organitzar abans 
que arribés una generació més jove, per entendre les seves lluites (ja que les heretem), i transmetre 
aquesta informació als cossos més joves amb la finalitat d'inspirar-se, d'imaginar-se contínuament i 
futura organització. 
 
Dates de residència: del 30 d’agost al 26 de setembre. 
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LOS DETECTIVES Concrete Matter 
Concrete Matter és un projecte sobre cossos concrets: els nostres i els de les nostres mares. És una 
recerca al voltant de la dansa, del plaer i del vincle materno-filial. És ballar amb les nostres mares 
per plaer. Construir una polisèmia corporal que es genera a partir de la trobada entre els nostres 
cossos a escena. Parlem del desig i de la seva abstracció, que es fa palesa en el fet d’estar juntes, 
de ser un cos. Parlem del present radical de moure’ns a una, de cuidar-nos i carregar-nos les unes a 
les altres. De com el fet coral i el personal col·lideixen entre sí. De com desfer-se i de com ser carn. 
 
MARES I PLAER. En el nostre tercer treball volem parlar del plaer, i hem escollit fer-ho amb els 
nostres referents femenins més propers: les nostre mares. Totes elles nascudes entre l’any 51 i el 
58, pertanyen a una generació que es troba a cavall entre la dictadura i la democràcia. Una 
generació de canvi de paradigma en el nostre país en tots els sentits i a molts nivells, en especial 
sobre el paper de les dones a la societat espanyola. Ara que ens trobem en un moment de canvi 
radical pel que fa a la política dels cossos, ens sembla pertinent posar èmfasi en aquest contacte 
pell a pell, en el plaer de tocar-se, en la gramàtica del tacte amb les dones amb qui un dia vàrem ser 
un únic cos. Per altra banda, posant al centre la pell volem reivindicar també allò intangible i 
improductiu: posar damunt la taula l’univers dels afectes i el seu paper crucial en qualsevol societat 
humana, fer-lo motor de reflexió col·lectiva i així denunciar l’oblit a què el sotmeten qui ens 
governen. Fer apologia de tota aquella informació que es transmet sense paraules. El plaer que 
reivindiquem no té a veure amb un producte que hom pot consumir, ans al contrari: no volem fer-li el 
joc a la pornografia que pretén traduir els nostres cossos en mercaderies i productes, sinó recuperar 
el sentit oblidat que conté el plaer més enllà de l’orgasme, del fet sexual. Reivindicar una 
reescriptura d’allò eròtic; reescriure la gramàtica del plaer de tocar-se i d’estar juntes en aquesta 
època en què ens asseguren que la nostra supervivència passa per no tocar a qui estimem. Una 
època que ens empeny a no estar juntes, a la desconnexió amb les que tenim afinitat dins d’un món 
aparentment hiperconnectat.   
 
Han desenvolupat pràctiques físiques i corporals el motor del qual ha estat el plaer. Han utilitzat el 
moviment per a investigar el cos concret, el de les mares i el seu. Han explorat de quines maneres 
aquest cos concret pren forma, quins significats fa emergir i quines subjectivitats es fan presents. 
 
Dates de residència: 1, 8 de febrer, 1, 15, 22 de març, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 24,25, 26 d’abril, 3, 10, 
17, 27, 31 de maig, 3, 7, 10, 13, 14, 28 i 29 de juny, del 4 al 19 de juliol, del 6 al 8 de setembre, del 8 
al 26 de novembre. 
 
LUCÍA MAROTE El ojo del huracán 
El ojo del huracán és un projecte d'investigació corporal i creació coreogràfica que parteix de l'acció 
de girar, i de com la permanència en aquesta acció ens pot transformar i permetre que emergeixi i 
sigui perceptible el personal i el subtil. Es tracta d'arribar a un estat de concentració i de lliurament a 
partir del gir ininterromput de tots els ballarins, i mantenint aquesta acció, explorar les possibilitats 
coreogràfiques, compositives, geomètriques, espacials, rítmiques i relacionals. Busquem un estat en 
què la individualitat aflori sense intenció mentre es manté una tasca tan simple com complexa, 
donant lloc a una transformació inherent a la perseverança i la continuïtat. 
 
Durant la residència a La Caldera han aprofundit en la investigació al voltant de les possibilitats de 
transformació del cos i l'estat personal, de les relacions amb la resta del grup i amb potencials 
observadors i de les possibilitats espacials i compositives. També els ha servit per definir una 
estructura coreogràfica, a partir de la qual seguir treballant. 
 
Dates de residència: del 30 de juny al 14 de juliol.  
 
MARIA CASARES I PILAR CAÑAS Fracasitos o El dinero es bonito 
Fracasitos indaga en aquestes distraccions quotidians i inconscients que de sobte aterren com una 
punxada a la consciència, aquest amarg record en la vigília de quan vas abraçar a una senyora que 
no era la teva mare, o vas oblidar enviar aquest correu important. A través de la música i la dansa, 
tractem de deixar de buscar el reconeixement, els judicis o les interpretacions externes. Recordem 
que hi ha un aquí i un ara, per ridícul que sigui. 
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Dates de residència: del 23 de març al 4 d’abril i del 15 al 27 de novembre. 
 
NINA BOTKAY Delir 
Performance realitzada inicialment per a vídeo al centre de Sau Paulo, com a part de la plataforma 
efímera multidisciplinària "Começo de Século" - projecte interessat a articular conceptes i moviments 
corporals per abordar l'anticipació i la sorpresa que marquen estats de transformació paradigmàtica 
- Delir és un exercici de expurgació. Una paraula portuguesa poc utilitzada, delir és un verb per a 
"desfer" o "dissoldre una substància en un líquid", "esborrar" o extingir-se, esvair-se. Aquí, és un 
terme per a una experiència de sacsejar, exposar la ment i el cos a situacions transformadores, 
descarregar en l'espai; un moment de ruptura. 
Com a punt de partida, prenc la idea d'incorporar micropolítiques "sota la pell" a les accions de la 
dansa per connectar amb el pols de la creació embrionària, que encara no té nom però que ja està 
latent, donant forma a una pràctica de connexió profunda amb el meu ésser interior i el meu entorn. 
Aquesta investigació del moviment està orientada per gestos primitius, rascant el que encara no sé, 
elaborant un llenguatge intuïtiu, com un impuls per trobar estats de presència radical, per descobrir 
formes de manifestar i compartir. Expurgació, transformació, delir, com a forma de crear espais pel 
combat micro simbòlic contra les accions normatives. 
 
Durant aquesta residència ha aprofundit en aquesta investigació i ha desenvolupat una performance 
per a espais on el públic pot transitar, escollir i canviar el seu lloc, on tots estem al mateix nivell, 
preferiblement espais més inclusius, accessibles i democràtics per a una audiència diversa. 
 
Dates de residència: del 17 de juny al 9 de juliol.  
 
RAQUEL KLEIN I RAQUEL GUALTERO La rebelión de las aburridas 
A La rebelión de las aburridas volem unir els nostres universos més íntims per 
confrontar aspectes crítics i fràgils de la creació a través del cos, des del convenciment insisteixen 
que, potser, ha arribat el moment de redescobrir la nostra corporalitat, sovint la gran oblidada en la 
modernitat tardana i en les noves dramatúrgies. 
Una caiguda lliure cap a nosaltres mateixes, ens fa tocar  "l’os" del temps i el 
nostre jo més profund. Un cos fet de carn i temps, és el lloc on 
passen les coses i neixen les revolucions. L'avorriment seria la matèria primera 
de la nostra rebel·lió, però actualment ens enfrontem amb una realitat molt 
diferent. La societat actual ha prohibit que ens quedem a soles amb el 
nostre cos. Les noves tecnologies, el consum i la televisió, impedeixen 
tota connexió amb nosaltres mateixes. 
En aquest treball volem plantejar una possible batalla a l'acceleració, a la 
dispersió temporal. I, així, recuperar el nostre temps i el nostre cos perdut. 
 
Dates de residència: de l’1 al 20 de març, del 5 a l’11 de juliol, del 24 al 26 d’agost i 31 d’agost, del 
13 al 18 de setembre, del 4 al 10 d’octubre, del 6 al 22 de desembre.  
 
VICTOR COLMENERO Burn your garden 
A través dels jardins neix l'alineació, l'ordre, la cadència, la distància entre els plans i la perspectiva. 
Giles Clement planteja en el seu llibre ‘Una breu història del jardí’ el jardí com una reducció de la 
història de les formes. Però els jardins també són una relació de ritme i moviment. Un pols entre cos 
i espai per contenir o projectar entorns. Les jardineres treballen per al futur. 
 
La meva intenció és explorar el cos com a generador de paisatges però també com a paisatge en si 
mateix. M'interessa observar aquest moment de transició que dic dins el projecte fenomenologies i 
que s'inspiren en la realitat però també en la ciència ficció: craquelat, efervescència, dissolució ... 
  
Dates de residència: del 30 d’agost al 27 de setembre. 

 



13 
 

Residències tècniques realitzades: 

BRUNO BRANDOLINO La Burla 
La Burla proposa una ficció on la festivitat, el ridícul i el riure emergeixen com a antídot a un present 
fosc i sense futur. A través d'una pràctica d'incorporació d'iconografia grotesca, cossos i subjectes 
són convocats a compartir la seva saviesa popular i dissident, per revelar-nos una resposta que ens 
permeti travessar els temps que corren. 
 
Durant la residència tècnica a La Caldera, han treballat de la mà de l'artista i dissenyadora Leticia 
Skricky per respondre a les preguntes de quin lloc i quina mirada necessita i pot tenir la seva 
pràctica i quina és la invitació a l'entrar a aquest lloc. 
 
Aquest projecte ja va gaudir d'una residència de creació a La Caldera al 2020. 
 
Dates de residència tècnica: del 27 de setembre a l’1 d’octubre.  
 
JOAO LIMA Cavalo do Cão 
Cavalo do Cão és un projecte de recerca en l'àmbit de les arts performatives dirigit per João Lima, 
en col·laboració amb Cecilia Colacrai (assistència coreogràfica), Clara Sáez (escenografia) i Miquel 
Casaponsa (disseny de so). Després d'una primera residència de creació a La Caldera (entre els 
mesos d'octubre de 2020 i gener del 2021) ara tornem per a una residència tècnica. Aquí, la nostra 
intenció és seguir aprofundint els aspectes coreogràfics, dramatúrgics, visuals i sonors de la peça. 
El desenllaç del procés prendrà la forma d'una obra escènica amb dramatúrgia original, situada 
entre la dansa contemporània, la performance, el teatre i les arts visuals. 
 
En portuguès brasiler, Cavalo do Cão ( "cavall del gos", en traducció literal al castellà) és una 
expressió que designa alhora un insecte la picada provoca un dolor punyent; una persona 
indomable i, finalment, el cavall que el diable munta. El terme també suggereix una mena 
d’animalitat polimorfa, en transformació. Aquestes característiques ens evoquen una forma de vida 
ambigua, que no es permet atrapar fàcilment, podent també expressar poèticament els processos 
de pre i post colonització llatinoamericans. En definitiva, la capacitat de mobilització de l'imaginari de 
tal imatge ens impulsa a una composició basada en la materialitat i la ritmicitat del cos i l'espai, la 
(des) conjunció entre el gest i la veu, i a situar-nos entre l'encant i l'espant. 
 
Dates de residència: el 12 d’octubre, i de l’1 al 5 de novembre.  

Residències pendents del 2020 realitzades al 2021: 

NAZARIO DIAZ 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 -
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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: del 8 al 27 de març.  
 
ANNA MUCHIN Domesticity 
Domesticity és una recerca de partitura que parteix del cos com a ésser sonor i el nostre primer 
instrument, així com de la interrelació entre moviment, ritme i so. M'interessa la relació entre l'àmbit 
privat i el públic. De la mateixa manera veig que aquestes esferes funcionen, relacionades entre si 
com el recto i el revers d'un tros de paper, veig el cos com la interfície on les experiències interiors i 
exteriors xoquen i conviuen. A través del moviment, el so i el ritme, el cos, el nostre jo sonor i primer 
instrument, ocupa espai, habita el silenci, oferint possibles formes de presència i resistència. 
 
Dates de residència: del 29 de novembre al 12 de desembre. 
 
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: 

Anna Fontanet, del 18 de gener al 19 de febrer 
Blanca Tolsà, del 11 al 15 de gener, del 8 al 12 de febrer, del 22 al 26 de febrer, de l’1 al 5 de març, 
i del 31 d’agost al 8 de setembre. 
Lara Brown, 8 d’abril, 7 i 10 d’octubre. 
Raquel Klein, 13 i 14 d’abril, 28 d’octubre,  8 i 9 de novembre.  
Núria Guiu, 4, 5, 18, 19, 21, 25 i 26 de maig, 16 de juliol 
Explica Dansa, del 6 al 8 d’abril, 20, 22, i 26 d’abril i residència tècnica del 13 al 17 de setembre 
Iniciativa Sexual Femenina, 29 de juny i 1 i 2 de juliol 
Yurdance, 24 d’abril, 8 de maig, 15, 16, 22 i 23 de juliol, el 7, 8 10, 22 i 28 de setembre i del 4 al 15 
d’octubre.  
 
 

Càpsula de creació en cru de Flavia Pinheiro 
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Residències artistes residents estables (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, Silvia Lorente, Miquel Ruiz i Rosa Pino. 
 
Hem realitzat residències de creació amb diferents projectes proposats per les sòcies i socis: 
 
Guy Nader i Maria Campos, nova producció ‘Made of space’. 
Amb aquest nou treball de la companyia, Nader i Campos tanquen la trilogia que es va iniciar 
amb Time Takes The Time Time Takes (2015) i que va seguir amb Set of Sets (2018), treballs que 
exploraven el concepte del temps i de l’infinit que vam poder veure al Mercat. Dansa i so purs, Made 
of Space  és una poètica de l’espai que deté el fluir del temps, que explora el moviment i el paisatge 
visual i sonor per parlar-nos de la dimensió del temps i de l’espai. 
 
Residència del 3 al 18 de maig.  
Assajos d’altres produccions: 8 i 9 de febrer, 31 d’agost, 1 i 2 de setembre. 
 
Raül Perales, amb el projecte ‘Pruna’ i El projecte ‘El nadador del mar secret’ amb cia La 
Danesa. 
Pruna és fruit d’una recerca de materials sobre el tema dels abusos infantils. Ens hem adonat que 
vivim d’esquena a una realitat que afecta a un de cada cinc infants. El 20% de la societat pateix, ha 
patit o patirà abusos sexuals durant la infància. Ens adonem, en la nostra recerca, que no sabem 
res de res i que al nostre cap les dades sobre aquest tema s’endrecen de manera imprecisa i 
desordenada perquè ens és massa dolorós afrontar la veritat. Pruna és una obra crua i poètica. 
Hem posat el cor al servei de la peça i esperem estar a l’alçada de tots els testimonis que ens han 
regalat la seva intimitat d’una manera tan generosa. La veritat, l’amor, el reconeixement, la 
responsabilitat són els nostres pilars. La voluntat artística i la creació d’una peça escènica 
contemporània de qualitat, el nostre motor. 
 
Residència del 6 al 17 d’abril 
 
El nadador del mar secret narra l’estreta relació entre el naixement i la mort, la pèrdua i el dolor 
convertits en poesia i en bellesa i els adeus radicals, incomprensibles i volàtils: això és del que ens 
parla l’americà William Kotzwinkle en la seva novel·la autobiogràfica. Unes pàgines que ara pugen a 
l’escenari per vestir-se de teatre i portar-nos una visió diferent, especial, crua i tendra sobre la mort 
d’un fill acabat de néixer. Vivències de Kotzwinkle que, vistes des de la perspectiva masculina, 
prenen un simbolisme i un pes important en el relat d’aquest fet tràgic, sovint tractat des de la visió 
de la mare. El nedador del mar secret és només la cinquena obra de La Danesa i ja ha merescut el 
reconeixement del premi Quim Masó. Ara, la companyia estrenarà aquest espectacle tan esperat a 
Temporada Alta. 
 
Residència del 13 de setembre al 14 de novembre. 
 
Roser López Espinosa, nova producció ‘Cometa’ 
Cometa és un solo per a nens i nenes de 6 a 10 anys. Una visitant inesperada ens convida, a través 
de la seva curiositat i les seves descobertes, a mirar el nostre entorn amb ulls nous. Cometa és una 
aventura galàctica per redescobrir i meravellar-nos amb la força de la gravetat, les possibilitats del 
moviment i el poder de la empatia. La geometria, el joc i la velocitat de la llum. L'univers, la 
imaginació i els viatges interestel·lars. I sobretot, és una festa per celebrar que ens hem trobat! 
Cometa té versió de sala per a teatres (funcions escolars i familiars) i versió per a projectes 
educatius dins l'aula. 
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Residència del 29 de març al 30 d’abril.  
Assajos de produccions anteriors: del 2 al 17 de gener i del 27 al 31 de gener, 1 de març, 3, 9, 11, 
15, i 22 i 31 de maig, 3 de juny, del 19 al 22 de juliol, 5, 6 i del 25 al 30 d’agost, el 19 i 20 d’octubre, 
del 3 al 7 de novembre, el 27 de novembre i 21, 28 i 29 de desembre. 
 
Sebastián García Ferro, nova producció UPPER. 
Concebuda a partir d'una classe d’aeròbics, amb tots el seus tics i llocs comuns, en la qual 
participaran, i seran la guia, 3 performers femenines professionals, un DJ i diversos intèrprets locals 
"infiltrats" no professionals d'edats variades. Aquesta peça serà participativa per al públic que 
prendrà aquesta classe d’aeròbics, que es va convertint en una coreografia i que acaba sent una 
festa. És un final de festa on deixa d’importar el culte al cos i l'estar en forma, per donar total llibertat 
al nostre moviment. UPPER és un site-specific, que planteja la necessitat o creença que el cos que 
practica esports diversos, desitja veure´s en forma, tonificat i ters i sobretot sembla que necessita 
d'aquesta verticalitat de gimnàs per ser vist, exhibit i admirat. 
 
Residència del 25 de febrer a l’1 d’abril, i el 18 d’abril. 
 
Montse Colomé: assajos 12 d’abril, 25 i 26 de maig amb un grup de teatre musical. Assajos per 
projecte propi els dies 9, 13, 15 i 16 de desembre. Residència tècnica i assajos amb un músic 
d’electro-gralla el 29 i 30 de juliol i del 23 al 25 de novembre. 
 
Álvaro de la Peña: assajos d’un projecte amb un col·lectiu del Raval del 14 al 17 de juny. 
 
Inés Boza: assajos 14 i 21 de gener, 15 d’abril, 3 i 6 de maig, el 10 i 22 de setembre. 
 
Toni Mira: gravacions per a mappings 1 i 28 i 29 de juny, 11 d’agost.  
 
Jordi Cortés: assajos amb Liant La Troca 4, 11, 18 i 25 de gener, 1, 8, 15 i 22 de febrer.  
 
 
Pel que fa a les residències tècniques, un cop més al 2021 s'ha equiparat la inversió que  
es realitza en aquesta mateixa modalitat a través de convocatòria pública, oferint-los la possibilitat 
d'acollir 2 projectes proposats, en aquest cas, un de Raül Perales i un altre de Sebastián Garcia 
Ferro. Finalment, i per motius artístics de la companyia, només s’acaba realitzant un d’aquests 
projectes: 
 
Cía. Sebastian García Ferro: ‘UPPER’, del 27 de març a l’1 d’abril. 

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 es van acollir els 
assajos de diferents propostes que es van presentar al Plató al Mercat de les Flors: Teatrón, Quim 
Pujol, Óscar Bueno y Anto Rodríguez, DD Dorvillier, Julián Pacomio i Ángela Millano.  
 
Residència del 8 al 18 de febrer. 
 
Certamen Coreogràfic de Madrid: La Caldera ofereix una residència a un dels premiats del 
Certamen. En aquesta ocasió es va acollir una residència de Guillem Jiménez que s’havia de fer al 
2020 i que per motius de calendari es van desplaçar al 2021. 
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Residència del 15 de març al 8 d’abril. 
 
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:  
 
Maria Jurado, amb Black Sun 
Assajos del 12 al 19, el 28 i 29 de setembre, el 2, 3 i 11 d’octubre; 8, 9 i 22 de novembre. 
 
Unaiuna, amb Antes todo era campo 
Assajos del 22 al 24 de novembre.  
 
Residència en xarxa amb el Graner: enguany hem col·laborat amb el Graner possibilitant la 
residència de l’artista Alina Folini, que ha realitzat el seu projecte Pink Noise en diferents períodes 
tant al Graner com a La Caldera.  
 
Pink Noise és un procés d'investigació i creació dirigit per l'artista argentina Alina Ruiz Folini. Es 
basa en la pràctica d'una escolta profunda amb el desig de desjerarquitzar la relació entre veure, dir 
i escoltar. Per molt temps, l'ideal de el pensament occidental ha estat la idea que entre les paraules i 
les coses hi ha un acord; un acord que originalment és visual. Què passa si aquesta simetria entre 
dir, veure i escoltar es desfà o es desfasa? Quines altres formes de sentit i d'afecte poden construir-
se, per tant, quines narratives no jeràrquiques poden habitar-en aquesta pràctica? 
 
Pink Noise investiga des de la pràctica d'escoltar, ressonar i dissociar: desenvolupa una 
interferència sensorial de cossos audibles i sons visibles. Proposa una experiència corporal de 
tensió entre pols no oposats, on els sentits no són binaris, per observar les diverses formes de 
col·laboració, dissociació i ressonància entre oralitat, so i moviment. La peça es posiciona sobre la 
qüestió de l'escolta, no només sonora, sinó també de les sensibilitats cuir, com una preocupació per 
altres formes d'investigació i creació d'el llenguatge que qüestionin les metodologies normatives de 
creació. 
 
Residència a La Caldera del 26 de juliol a l’1 d’agost i del 16 al 22 d’agost. 
 
Aquest mateix projecte s’ha presentat dins la programació de Corpografies a la tardor.  
 
Residència en xarxa amb Mas Nyamnyam: enguany hem iniciat una col·laboració amb el Mas 
Nyamnyam situat a Mieres a La Garrotxa i La Caldera. Fruit d’aquesta col·laboració s’han acollit al 
Mas Nyamnyam els següents projectes que prèviament havien estat residents a La Caldera: 
 
Lara Brown amb el projecte Puede que haya maneras de acercarnos  
A través d’aquest projecte, Lara Brown va llançar una invitació a un intercanvi de favors, preguntant-
se també per les possibilitats de futur que tenen les pràctiques artístiques presencials alhora que 
buscava alternatives a l'streaming, per estar amb les persones. Brown va inventar aquest dispositiu 
que consisteix a generar trobades vaporoses, en fer mapes de llocs amb noms de persones, en 
sostenir una incertesa fent una casa a cada lloc. En aquest moment la Lara viu a prop de el poble on 
va créixer, un petit lloc envoltat de natura. 
 
Aquesta peça forma part de Nodes Sismo (Festival Sismògraf '21). Lara Brown es dedica des de fa 
anys a la investigació i creació artística des de l’escena i la performance. Amb ‘Puede que haya 
manera de acercarnos’ ha format part de les trobades BRUT 2019 del Centre de Dansa La Caldera, 
així com del cicle ARAR 2020 i està de residència al Graner - Centre d’Arts vives aquest 2021. 
 
Residència del 24 d’abril al 2 de maig. 
 
Nazarío Diaz i Isaak Erdoiza amb el projecte Fuego Verde 
'Fuego verde' és una peça de dansa i alhora un concert performatiu que opera entre allò visible i allò 
invisible, l'endins i el fora, la concreció i l'abstracció, i planteja un viatge sensible per la fisicitat del so 
i la seva relació amb la visualitat, reunint elements que desplacen la relació entre allò que escoltem i 
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la imatge que se'ns mostra per aproximar-nos al caràcter fantàstic o fantasmagòric del so. 'Foc verd' 
pren el nom d'un dels textos de la biòloga Lynn Margulis, que fa referència als primers éssers 
marins fotosintètics que transmuten la llum solar en si mateixos. 
 
Residència del 14 al 27 de Juny. 
 
Adaline Anobile amb el projecte FLOUS/Rêvé 
L’acompanya en el projecte: Carolina Campos  
Algunes coses es poden entendre en un instant mentre que d'altres demanen temporalitats 
diferents. Hi ha el temps de les onades i el temps de les muntanyes. Concentrat, fugaç, agut o 
somiador, les qualitats d'atenció afecten el que veiem i com veiem. El ritme pot donar accés a altres 
maneres de veure i relacionar-se amb allò que veiem? El terme visió és alhora la manera en què es 
veu alguna cosa, la facultat de la vista i una experiència mística. FLOUES/Rêvé és una performance 
que qüestionarà com passa la visió enmig de les coses: situades, rítmiques, canviants i incertes. 
 
Residència planificada pel desembre de 2021, que finalment s’ha realitzat del 3 al 15 de Gener de 
2022. 
 
Residència en xarxa amb La Poderosa: enguany hem col·laborat amb La Poderosa acollint la 
residència de Park Keito, Kotomi Nishiwaki i Miquel Casaponsa amb el projecte NEW(a)DAYS.  
Del 7 al 23 d’abril, residència de creació i del 21 al 27 de juny residència tècnica. Aquesta peça s’ha 
estrenat dins del Festival Grec a l’Antic Teatre. 
 
Residència en xarxa amb Los Barros: des d’aquest any també hem iniciat una col·laboració amb 
l’espai de Los Barros, que gestiona Elena Córdoba i Carlos Marquerie, i que han acollit a: 
 
Esther Rodríguez-Barbero i Marta Echaves amb el projecte Invocaciones  
‘A la residència a Los Barros hem estat treballant diverses coses, desentranyant diversos projectes i 
pràctiques en què venim treballant, en què venim acompanyant-nos. Veient què era què. A partir de 
la pràctica de les Invocaciones que és una pràctica de moviment que posa el cos en relació amb 
l'espai i amb el que s'esdevé han sorgit altres propostes. D'una banda està La máquina de 
desconocer, que venim desenvolupant des de principis de 2020, és una pràctica de coreoescriptura 
per travessar els llindars i invocar el que està sense estar, que respon (o no) a preguntes del 
present establint connexions amb possibilitats que poden estar gestant-se. D'altra banda vam estar 
grapejant alguns escrits i materials que van asseure les bases del que seria la peça Allá.’ 
 
Residència del 10 al 24 de maig i del 24 al 30 de juny. 
 
Blanca G. Terán i Angela Millano amb el projecte Mixtape:Suavecito 
Mixtape: Suavecito, by DJ_Sônia (Blanca G. Terán i Ángela Millano), té com a eix principal la litúrgia 
del dormir. Un dormir -amb o fer-dormir- a altres com a lloc de trobada a l'ombra, en el tou, en el 
desconegut. I en què la investigació es planteja des del cos, sigui aquest insomne, cuidador o 
somiador. Durant la residència a Los Barros, hem dut a terme una sèrie de pràctiques de recerca 
amb els objectius de dormir, fer dormir i explorar altres maneres d'entendre. Per això hem insistit en 
experiències físiques que posaven la seva atenció en la percepció auditiva, el cansament, 
l'horitzontal i el silenci (intentant reduir la producció de paraula, anàlisi i/o discurs, cosa que no 
sempre és fàcil). Un dels exercicis més repetits, ha estat el de dormir-nos l'una a l'altra diverses 
vegades al dia, diversos dies, intercanviant els rols de cuidadora-dorment successivament, així com 
dislocar l'espai del son a l'espai de treball (l'estudi). Aquesta ocupació ens ha disparat dues 
intuïcions-interèss que estan bategant al llarg del projecte. 
 
Residència del 10 al 23 d’octubre.  
 
Residència en xarxa amb el Castell de Montjuïc: a banda de la col·laboració amb el projecte de 
Creació i Museus, el Castell va acollir en residència a Lautaro Reyes amb la seva investigació 
ESPACIO. Un projecte sobre percepció i experiència que fa una recerca sobre com cohabitar dins el 
lloc on succeeix allò escènic. Aquest projecte és per una banda la recerca d'un dispositiu que generi 
una relació horitzontal en un hàbitat on performer i espectador coexisteixen sense rols definits per 
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l'aparell teatral. I d'altra banda com fer la invitació a compartir aquesta experiència abstracta i 
indefinida dins d'un marc d'exposició.  
 
Residència del 10 al 20 de maig, del 19 juliol al 20 d’agost i del 8 al 30 de novembre. 
El 29 de novembre es va fer una mostra del procés d’investigació. 
 
Residència per la Beca Arts Electrònica en col·laboració amb Hangar i amb el suport de 
l’Institut Ramon Llull d’Esther Rodríguez-Barbero. Hem participat en la organització i concessió 
d’una beca a projectes d’arts escèniques en relació amb la tecnologia, que ha tingut lloc entre La 
Caldera i Hangar. La Caldera ha proporcionat espai de creació, del 20 de juliol al 5 de setembre i 
Hangar ha proporcionat acompanyament tècnic i de programació. ¿Sueñan los cuerpos con órganos 
electromagnéticos? És el treball en procés que s’ha mostrat al públic del 8 al 12 de setembre al 
Cànodrom dins del festival i, forma part del treball presentat dintre del cicle Hacer Historia(s) vol 4 
que organitza La Poderosa a La Caldera al novembre, Allà. 

Projecte Perifèric Europa’s Portugal i Grècia 

Sergi Faustino (Catalunya), amb la participació de Viviane Calvitti i Mercedes Recacha, amb 
el projecte 30 ANYS D’ÈXITS, que l’any anterior van realitzar intercanvis de creació a Citemor, 
Montemor-o-velho, al 2021 han realitzat una residència de creació i tècnica a La Caldera. 
 
‘El moviment com a reflex de la personalitat per gaudir de tot allò que pot transmetre un cos en 
moviment, un cos que porta més de trenta anys ballant. Una manera de veure el cos com un arxiu 
viu, un contenidor d'experiències vitals que rep i emet des de la freqüència del moviment. Una visió 
integral de la persona que balla, considerant tant la qualitat i capacitat de moviment actual com la 
seva personalitat i trajectòria. Nosaltres no som una companyia. Som la Mercedes, la Viviane i el 
Sergi. Totes tres hem tingut una trajectòria prou llarga. Després de triomfar a l’Odeon de París, a 
l’Scala de Milà, al Metropolitan de Nova York i a l’opera de Sidney, entre molts altres temples de la 
dansa, ens hem ajuntat per plantejar una mirada als més de 30 anys d’experiències sobre els 
escenaris que ens contemplen, i a com tenim el nostre cos avui en dia.’ 
 
Residència tècnica del 2 al 10 de març. 
 
Aquest mateix projecte s’ha presentat dins la programació de de Dansa. Quinzena Metropolitana a 
La Caldera.  
 
Miguel Pereira i Guillem Mont de Palou, amb Falsos Amigos també en col·laboració amb el 
Festival Citemor on van estrenar la peça, van gaudir d’una residència tècnica a La Caldera.  
  
Falsos Amigos és un projecte de co-creació de Miguel Pereira amb el coreògraf català Guillem Mont 
de Palol. Partint del concepte “falsos amics”, paraules amb grafia o pronunciació semblants però 
que tenen significats de vegades totalment diferents. Miguel i Guillem intenten construir una relació 
d’amistat 19ropia19ca falsa, posicionant-se en un espai de contrast entre el que hi ha de semblant i 
el que hi ha de diferent entre ells i la 19ropia realitat, creant un discurs absurd, delirant i divertit a 
través de les paraules, els gestos i els objectes. 
 
Residència tècnica del 10 al 14 de maig. 
 
Aquest mateix projecte s’ha presentat dins la programació de Corpografies a la primavera.  
 
 
Ampliant la línia d’accions dins del projecte Perifèric Europa’s i amb el suport de l’Institut 
Ramón Llull, hem impulsat diversos intercanvis a Itàlia:  
 
Tres e de residències del col·lectiu Iniciativa Sexual Femenina a Roma per treballar en el seu 
nou projecte Perpetua Felicidá. Amb Perpetua Felicidá les integrants del col·lectiu Iniciativa Sexual 
Femenina (Elisa Keisanen, Cristina Morales i Élise Moreau) es van proposar una investigació sobre 
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el martiri i la seva estetització amb l'objectiu d'aplicar els seus resultats a una peça de dansa que 
reflexioni i creï paral·lelismes entre el fet dancístic i el fenomen martirològic. Posem el focus, com a 
creadores escèniques, en la lògica de la representació. D'una banda, la religiosa; d'un altre, la 
dansística; i com que una i altra són poroses, es retro alimenten i moltes vegades s'identifiquen. 
Aquesta investigació es porta a terme entre Barcelona i Roma durant el 2021. 
 
Residència de creació a la Real Academia de España en Roma, del 4 al 12 de març 
Residència tècnica al Teatro Quarticciolo, del 24 al 29 de maig 
Residència de creació al Teatre India, del 31 de maig al 4 de juny 
 
Residència de creació de l’artista Blanca Tolsà a Itàlia per seguir desenvolupant la seva feina del 
projecte Ecoica durant tres setmanes i en dos emplaçaments.  
 
Ecoica explora els orígens del desig que mou el cos per entendre per què les seves formes acaben 
responent a un imaginari comú. Qüestionant la meva pròpia inèrcia, desgranant cada detall, 
m'evadeixo del terrenal i trec nous patrons de mi mateixa. Deixo alguna cosa a l'aire i intueixo què 
podria ser el proper des d'una escolta més afinada. A través de la discontinuïtat, la mutació i la 
fantasia obro càpsules suspeses en el temps: un desdoblament de la realitat on allò real i allò irreal 
s'alineen i es distancien.  
 
Primer període al Teatro Comunale La Fenice di Arsoli, Roma, del 26 de setembre al 2 d’octubre 
Segon període al Centro di resodenzia/Cie. Twain de Tuscania, Roma, del 3 al 10 d’octubre 2021 
 
Per aquests períodes de residència, Blanca Tolsà col·labora amb les ballarines Glòria Ros i Iris 
Borràs, i amb el músic Finn McLafertty. 
 
Aquest mateix projecte s’ha presentat dins la programació de Corpografies a la tardor.  
 
Mentories internacionals de l’Institut Ramon Llull de Itxaso Corral Arrieta amb Tesis Doctoral 
Paranormal. Un projecte que s'inicia el 2018 mentre cursava el PEI (Programa d'Estudis 
Independents del Macba) i que té com a punt de partida un text performatiu que presento com a 
tesina final. En aquest text desenvolupo una investigació poètica i coreogràfica al voltant dels 
conceptes d'escolta i porositat, centrant-me específicament a les experiències corporals, sensorials i 
afectives que ocorren en els contextos educatius i en els processos de transmissió de coneixement. 
El text es configura a partir de les notes paranormals que vaig anar prenent durant el temps que 
durava el programa: notes, apunts de les classes, de conferències, lectures o pel·lícules, moments 
compartits amb companyes,… Aquests apunts paranormals són anotacions que tenen a veure amb 
instants de sorpresa o pistes per a futures sorpreses, la nota queda com a finestra al record 
d'aquesta corrent elèctrica, d'aquesta  levitació o telepatia desconeguda que va succeir, com un diari 
de claus d’accés. 
 
Amb el suport de La Caldera i l'Institut Ramon Llull s'han possibilitat sessions d’acompanyament al 
projecte de la mà de l’artista Mette Edvardsen, per posar en conversació qüestions que són centrals 
en la investigació i que encara no havien estat compartides. La paraula Conversa és clau atenent la 
seva etimologia: conversar és viure, fer voltes, habitar en companyia. Aquest temps de vida en 
companyia, aquest habitar les idees no en solitud sinó posant les paraules a la boca, fent sortir la 
veu cap a la trobada amb una altra, és allò que fonamentalment es busca en aquestes sessions. 
Mette Edvardsen, és una companya de conversa molt específica, convidada per les seves formes 
de practicar i pensar allò performatiu, per les seves poètiques corporals al voltant de la paraula, 
l'escriptura, allò sonor i allò vibratori, que intuim afins als contorns del projecte. 
 
Sessions el 9, 18 i 30 de noviembre i el 14 de desembre.   

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 
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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. 
 
Nyam nyam (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’han desplaçat les presentacions al 30 i 31 de gener del 2021. 
 
Residència tècnica realitzada del 25 al 29 de gener del 2021. 
Aquest mateix projecte s’ha presentat dins la programació de d’ARAR.  
 
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. 

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.  

Residència tècnica realitzada: de l’1 al 4 de febrer del 2021. 
Aquest mateix projecte s’ha presentat dins la programació de d’ARAR.  
 
Itxaso Corral 
Itxaso Corral ha realitzat una residència d’investigació i escriptura sobre el seu projecte 
Botanografías callejeras: paseando. 
 
Botanografías callejeras proposa un espai sobre el temps i la matèria vegetal i la nostra vida en 
inevitable immersió atmosfèrica. El que inspirem a cada moment no és més que el producte del 
metabolisme de l'univers vegetal, aquest residu del seu existir que ens manté vives: respirar, la més 
gran de les arts vives. En aquest estat d'inspiració en el món vegetal, la solidesa de les nostres 
carns i les nostres presències suavitzen els seus contorns, estem gasoses, en intercanvi constant, 
intersostingudes, som gas, pols còsmica, gas interestel·lar. Aquests éssers vegetals de carrer 
brollen esquinçant el ciment, aprofitant escletxes despistades es colen i troben les maneres de tirar 
endavant, apareixent on menys se les espera, on sembla que haguéssim eliminat tota possibilitat 
per a altres vides que no siguin les humanes. Elles es mouen, perceben, interactuen amb el món a 
través del seu cos físic i ens recorden que el cervell no és l'únic centre de producció d'intel·ligència. 
 
Per a aquest període de residència a La Caldera proposo un temps d'escriptura en el qual poder 
elaborar material específicament relacionat amb els nostres processos respiratoris i les nostres 
relacions amb l'oxigen i la fotosíntesi. Al mateix temps faré un procés d'investigació al barri de Les 
Corts amb l'objectiu de generar un mapa de la vegetació espontània que el recorre. Aquest temps 
de residència em permetrà elaborar la conceptualització i dramatúrgia d'uns passejos-itineraris pel 
barri de Les Corts, que posaré en pràctica durant els mesos de maig i octubre dins de la 
programació del cicle Corpografies. Aquestes trobades proposaran recórrer la cartografia botànica 
inesperada del barri de Les Corts, trobant-nos amb altres éssers vius que també l'habiten i que 
mostren una perseverança, una senzillesa i un atreviment que emociona només de veure-ho. 
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Anirem a la trobada del brot vegetal, de l'esquinçat del ciment per trobar-nos amb plantes que 
afloren aprofitant escletxes despistades i troben maneres de tirar endavant apareixent on menys se 
les espera. Passejar i passar un temps juntes preguntar-nos per altres formes d'estar vives sobre la 
superfície terrestre i sobre com són les nostres relacions amb això que anomenem naturalesa, que 
no està ni fora de la ciutat ni fora de nosaltres. 
 
* Botanografías Callejeras va néixer com a part de el projecte 21 Personae dins de l'exposició Al 
descobert o d'amagat de Raqs Mitjana Collective al Macba, Barcelona. Des 2019 he continuat 
desplegant aquestes Botanografías a partir de la pregunta ¿Pensem més enllà del món que l'ésser 
humà pot percebre? en diferents contextos artístics desenvolupant pràctiques performatives 
(passejos col·lectius, accions, tallers, ...) i d'escriptura (cal·ligrafies, fanzines, ...) en conversa amb 
aquestes plantes i les seves savieses. 
 
Residència a l’abril i maig del 2021 
Aquest mateix projecte s’ha presentat dins la programació de Corpografies a la primavera.  
 
Janet Novás 
Janet Novás realitza una residència de creació pel seu nou projecte Simplemente bonito (títol 
provisional), un encàrrec del Festival Plataforma de Galicia per a presentar al Centro Gallego de 
Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela a finals de maig. 
Es tracta d’un treball energètic, que es caracteritza fonamentalment per la mobilització de l’energia a 
partir de la relació amb el moviment, la música, la caixa negra i el seu artifici d’il·luminació, i la 
mediació de la mirada de l’espectador, buscant la transcendència del cos a través de l’alteració de la 
consciència. Aquesta transcendència que és de caràcter ritual, produeix un tipus específic de 
presència corporal, un determinat tipus d’imatges i accions i unes relacions específiques amb els 
objectes i no unes altres.  
 
Residència del 12 al 27 d’abril. 
 
Sergi Faüstino, Teatro Ensalle i Terrorismo de autor 
Sergi Faüstino, Teatro Ensalle i Terrorismo de autor, van realitzar una residència de creació del 
projecte El dispositivo a La Caldera per a desenvolupar una de les seves fases.  
 
El dispositivo és una investigació escènica sobre la política de la mirada en relació al nostre cos, al 
nostre espai, al nostre llenguatge, i en relació del que observa amb el que executa. Les preguntes 
que ens van sorgint en un primer estadi son: on es diposita una mirada? Què significa aquest 
“dipòsit”? A quant obliga?; és també un recorregut per la pell, un haver estat en un temps i en un cos 
i en un espai, un seguir estant. Un absurd imaginar-se estant. 
 
Residència del 21 al 27 de juny. 
 
El pollo campero, comidas para llevar. Cris Celada. 
Acollim el nou projecte de Cris Celada, El Futuro, manual de instrucciones, i amb la que hem 
realitzat un suport en l’edició del document textual que serà lliurat a l'audiència que acudeixi a la 
presentació. Un programa de mà-manual d'instruccions que serà llegit pel públic en un espai 
escènic concebut per imaginar / evocar. Em proposo l'escriptura d'un text que es completi al cap de 
l'espectador / lector. També la construcció d'un espai escènic que dialogui amb l'audiència i la 
proposta textual. Un lloc on llegir, cadascuna al seu ritme, però totes juntes en el mateix espai. El 
contingut del Manual d'Instruccions convida a la 'intromissió' i a la coautoria del lector. 
 
Residència del 21 al 25 de juny i del 20 al 23 de juliol.  
 
Raquel Gualtero 
Acollim l’últim treball de creació de Raquel Gualtero Orama, a qui vam facilitar una residència 
tècnica al juliol i hem seguit donant suport.  
 
Orama vol ser una barreja "impossible" en un escenari de fantasia, sentit de l'humor i un toc 
d'esperança. Una desfilada progressiva cap a la capacitat de transformació i el crescendo. Ens 
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acostarem al drama del desarrelament què ens ha portat la societat actual en què la solitud, la 
indefensió i el buit apareixen com els seus principals trets d'identitat. 
 
Internet i les xarxes socials, presents en la nostra quotidianitat, ara ens envaeixen i es constitueixen 
en (pràcticament) l'única via de connexió amb l'exterior. Actualment, hem comprovat que no 
necessitem el cos gairebé per a res, ni tan sols per al desig i amb prou feines per treballar. Quin 
serà l'impacte específic i l'empremta que les noves tecnologies deixaran en l'essència i sensibilitat 
de l'ésser humà? Al cos, que fins ara definia la nostra humanitat i sobre la qual s'assentava la 
condició d'homínids? Quin destí li espera? 
 
D'altra banda, podem considerar que la situació de les societats s'assemblen, cada vegada, a 
aquests "no llocs", on l'individu, encara en el seu propi territori, es troba cada vegada més 
desplaçat, més estrany. Vivim movent-nos entre "sales d'espera" envoltades d'imatges que evoquen 
llocs paradisíacs que, la gran majoria de les persones, mai arribaran a conèixer. "No llocs" als quals 
la multitud mai podrà accedir. Cap a on ens dirigim, doncs, individual i col·lectivament? 
 
Residència del 28 de setembre al 15 d’octubre, del 25 d’octubre al 3 de novembre, del 29 de 
novembre al 5 de desembre. 
Aquest mateix projecte es presentarà dins la programació de La Caldera per al Festival Dansa. 
Metropolitana del 2022. 
 

Càpsula de creació en cru de LaSadcum – Guillem Jiménez
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Residències i assajos de lloguer  
Residència tècnica de Jordi Vidal, del 22 al 28 de març 

Residència tècnica de Raquel Gualtero, del 14 al 18 de juny 

Residència tècnica Andrés Waksman, del 20 al 26 de setembre 

Residència de creació i assajos La Intrusa, de l’11 al 15 de gener, 12-13 de febrer, del 15-18 de 
febrer, 21-22 de febrer, 13-14 de març, del 16 al 28 d’abril, 26 de maig, 10 de juny. 

Residència de creació i assajos Lamajara, 14-15, 22, 28 i 29 de gener, 4, 18, 12, 18 de març, del 2 
al 6 d’abril, 19 i 21 d’abril, 8 i 11 de maig, del 4 al 10 d’agos i l’1 d’octubre. 

Assajos d'InDance International, 3 de març i 23 d'abril. 

Assajos de Fre3Bodies, 21, 28, 29 i 30 d'abril. 

Assaig d'Emma Villavecchia, 3 de desembre. 

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.  

 
Acompanyament de producció a càrrec de Raquel Ortega, cap de producció de La Caldera, que 
farà 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 Elclimamola. 
 
Enguany han realitzat assessoraments a les següents artistes: Júlia Rubies, Raquel Gualtero, 
Amaranta Velarde i Blanca Tolsà. 
 

 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 
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dispositius amb els quals s'intenta desvetllar l'interior dels processos de creació. 
 
El format i el tipus de difusió es decideix en diàleg amb el creador, atenent a les necessitats, 
fragilitats i apetències de cada procés. En ocasions les càpsules s'obren exclusivament a un cercle 
d'afins o a professionals, però quan s'ha realitzat una difusió més àmplia i ha vingut públic no 
especialitzat ens ha sorprès sempre la facilitat amb què es connecta amb els treballs i la investigació 
proposada. Sembla que el dispositiu permet establir una proximitat que facilita un accés més directe 
a les matèries i el pensament dels creadors. 
 
En totes les càpsules de creació en cru es convida als assistents a un vi després de les 
presentacions, propiciant espais de diàleg entre el / la artista i el públic assistent sorprenentment 
enriquidors per a ambdues parts. 
 
Càpsules de creació en cru programades:  
CCC#34_Anna Fontanet, divendres 22 de gener 
CCC#35_Flavia Pinheiro, dijous 4 de març  
CCC#36_Blanca Tolsà, dissabte 6 de març 
CCC#38_ laSADCUM/ Guillem Jiménez, dijous 8 d’abril 
CCC#39_Nina Botkay, divendres 9 de juliol Cancel.lada per Covid. 
CCC#40_Lucía Marote, dimecres 14 de juliol 
CCC#41_Explica Dansa, divendres 17 de setembre 
CCC#42_Bruno Brandolino i Bibi Doria, divendres 1 d’octubre 
CCC#43_ João Lima, divendres 5 de novembre 
CCC#44_María Casares i Pilar Cañas, dimecres 24 de novembre 
CCC#45_Los Detectives, divendres 26 novembre 
CCC#46_Raquel Klein i Raquel Gualtero, dimecres 22 de desembre 

 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 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 del BRUT NATURE en 
diàleg amb l’ENTRE del Festival Salmon.  
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Brut Nature - ENTRE Sâlmon’21 
El Brut Nature és un dispositiu que posa en relació a una part dels creadors acollits en residència a 
La Caldera. Durant dues setmanes ocupen La Caldera, que posa a la seva disposició tant els espais 
com l’equip humà i tècnic, per seguir elaborant els seus projectes individuals però també, i sobretot, 
per endinsar-se i deixar-se intoxicar pels universos creatius dels altres. 
 
L’objectiu és generar un espai on sigui possible compartir les matèries de treball, els interessos, 
intuïcions i preguntes que estan en joc a les seves recerques. Un espai per propiciar el diàleg i 
poder identificar les afinitats i les friccions, per aprendre de les diferents aproximacions i estratègies 
a l’hora d’abordar un procés de creació. 
 
Del 31 de maig al 13 de juny i en el marc de l’ENTRE del Festival Salmon, La Caldera va organitzar i 
produir una edició especial de BRUT NATURE. En aquesta ocasió, i a partir d'una proposta de 
l'equip curatorial del festival, el projecte es va articular al voltant de la idea del flux de tinta i l'imatge 
de la impressora-impremta com a lloc de trobada. La trobada es plantejava com una aproximació 
oberta a la idea de publicar. Un espai per compartir pràctiques artístiques on el paper i la 
impressora, a més de les superfícies i eines per a la creació, són cossos en joc dins la trobada. On 
el text, l’escriptura i la lectura, activen accions performatives. I l’acció de preparar una publicació, en 
si mateixa, es pensa com una coreografia. 
Com a resultat d’aquesta experiència es va crear una publicació / pista de ball, elaborada en procés 
col·laboratiu de creació, producció gràfica i compaginació amb la participació de: Iñaki Álvarez, 
Maïte Álvarez (França/Bèlgica), Oscar Dasí, Iera Delp, Dianelis Diéguez, Sara Gebran 
(Dinamarca/Veneçuela), Gabriela Halac (Argentina), Rubén Ortiz (Mèxic), Anabella Pareja 
Robinson, Tristán Pérez-Martín, Sarah Renau, Ariadna Rodríguez i Lluc Mayol. 
 
Aquesta publicació s'activarà el proper 13 de febrer a la Caldera en el marc de la programació del 
Festival Salmon '22.  

La Peña 
Acollim la residència/laboratori de creació La Peña impulsat per Daniel Rosado que ha tingut lloc en 
diverses dates: 29 i 30 d’abril, 20 de maig, 3 i 4 de juny, 10 i 11 de juny, 28 de juny i 1 i 2 de juliol, el 
18 de setembre i 18 de desembre.  
 
Les penyes al llarg de la història sempre han estat aquests llocs referents populars on un conjunt de 
persones amb uns interessos culturals comuns sobre s'ajunten per generar activitats. 
Prenem el terme per a re significar- amb aquest projecte davant la necessitat de trobar espais 
d'intercanvi artístic on prevalgui el diàleg interdisciplinari entre les arts escèniques. La intenció és 
pensar i oferir un espai per estar i compartir que pugui desembocar en un format escènic de 
composició instantània. La Penya es planteja des d'una revisió a la cultura popular, urbana, 
arquitectònica i folklòrica de la ciutat de Barcelona on s'observen els manifestacions culturals 
tradicionals que van impulsar la ciutat com a referent avantguardista al segle passat i es compari 
amb els actuals. A més, proposa un espai de reflexió, on mitjançant el llenguatge de la dansa com a 
eix vertical relacioni altres arts com la música, l'escriptura, el teatre i la pintura. 
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Publicació El papel es la pista creada arran de la trobada  Brut Nature Entre Sâlmon 2021 
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Vam començar l’any amb la proposta ARAR i PAGINAR per seguir celebrant els 25 anys de La 
Caldera.  
 
Després de moltes trobades a porta tancada, vam compartir dues propostes performatives d'ARAR, 
que posen en diàleg el passat, present i futur de La Caldera: Siempre siempre dels 
Nyamnyam (Ariadna Rodríguez i Iñaki Álvarez) i Carme Torrent, i ¿Cómo se hace una 
performance? Reloaded de Twins Experiment (Laura Ramírez i Ainhoa Hernández). ARAR és 
una trobada d'artistes per imaginar i practicar diferents maneres de relacionar-nos amb el temps. 
Una celebració de l'ara, travessada per la pandèmia. És l'ara, fet verb d'acció per sostenir les 
pràctiques artístiques. Per estar juntes a la distància. Per tocar-nos hackejant la virtualitat. 
 
A més, 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, podcast, videoentrevistes o 
qualsevol suport que ens serveixi per a la transmissió sensible d'aquestes experiències i sabers del 
cos. Així, presentem la línia de publicacions de La Caldera, amb el nom de Lo otro. 
  
Siempre Siempre de Nyamnyam i Carme Torrent 
30 i 31 de gener, a les 19h  
 
Quan la pantalla de la imaginació sorgeix dels rastres, de les restes, de les esquerdes d'un espai, 
dels llocs entre objectes situats a l’encreuament de diverses tensions, és llavors quan l'objecte ja no 
és una cosa física posada davant de l'ésser humà, sinó una realitat que respon i rep aquesta 
intersecció de tensions. Hi ha terratrèmols en curs al llarg de les línies de falla entre aquestes 
relacions. Regions sísmiques que són el lloc de la imatge i de la imaginació, on totes les coses, 
humanes i no humanes, reals i fictícies, són igualment objectes. Llocs en trànsit desproveïts de tota 
determinació fixa. 
 
¿Cómo se hace una performance? Reloaded de Twins experiment  
5 i 6 de febrer, a les 20h 
 
¿Cómo se hace una performance? és un joc, on es reuneix l'arxiu de les peces que vam veure 
juntes durant un any, partint de la memòria del que encara romania en els nostres cossos després 
de veure-les. ¿Cómo se hace una performance? Reloaded  reformula aquesta primera peça donant 
cos a gestos, partitures coreogràfiques, objectes, cançons i paraules que han estat presents a La 
Caldera durant els 25 anys de la seva història.  
 
PAGINAR. Presentació de LO OTRO, la línia d'autopublicacions de La Caldera.  
dissabte 6 de febrer, a les 18h 
 
Paginar. Posar en paper els rastres dels processos. Recollir els meteorits, les pedres, la runa. I a 
través d'aquesta runa, com diu Santiago Alba Rico "recuperar els materials de construcció, reprimits, 
ocults i oblidats en el cos de l'edifici" per compartir-los.  
Presentem publicacions de les tres edicions Brut Nature (trobades d'artistes residents a La Caldera, 
per compartir pràctiques artístiques): la Carpeta Brut 2017, el Fanzín Brut'zine 2018 i la novel·la de 
ciència-fricció Brut 2019, que està a punt de sortir d'impremta. Per altra banda, Itxaso Corral Arrieta 
comparteix ESTO, un projecte que recull els rastres del treball de Lara Brown, Carolina Campos i 
Adaline Anobile, en col·laboració amb La Caldera. I dins el marc d'ARAR, LARVA, d'Itxaso Corral 
Arrieta i Anabella Pareja Robinson. 
 
A més hem estrenat el nou web de La Caldera, dissenyat en col·laboració amb Roger Adam i que 
allotja les versions digitals d'aquestes publicacions.  
 
Aquesta presentació es va poder seguir en streaming, en el canal Youtube de La Caldera. 
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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 2021 es segueix amb el format iniciat l’any anterior, 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 Festival Grec. 
 
La Caldera ha proposat col·laborar per aquesta ocasió amb el Castell de Montjuïc, plantejant una 
residència artística amb Arantza López Medina de Labuena companyia amb el projecte Kiri Island o 
com tenir un castell propi. 
 
KIRI ISLAND O COM TENIR UN CASTELL PROPI 
La directora, dramaturga i coreògrafa Arantza Labuena convida a les creadores i ballarines Bea 
Vergés i Reinaldo Ribeiro i la cantant, compositora i intèrpret Marina Tomàs, a compondre una peça 
artística al castell de Montjuïc. Ens parlen de tot allò que resisteix i persevera, de manera exòtica, 
com una illa plena d'arbres enmig de l'oceà, com una gota d'aigua dolça enmig de les salines de la 
Trinitat, com la paciència infinita, com un puny aixecat, dos cors calents, unes mans plenes ... o com 
un grup de dones enmig d'un castell. 
 
Kiri Island es va veure a les casernes del Castell de Montjuïc com a part de 'Creació i Museus', 
dimarts 29 de juny amb una funció prèvia i dimecres 30 de juny a les 19.30h amb l’estrena. 

 
 
 

Creació i Museus 2021 – Kiri Island o com tenir un castell propi d’Arantza Labuena 
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Fa temps que La Caldera dedica esforços a recollir els rastres del material processual i les 
pràctiques compartides pels artistes que passen pel centre, amb la idea de fer visible i accessible el 
seu treball 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. Així neix, el 2020, 
LO OTRO, la línia d'autopublicacions de La Caldera. 
 
Enguany, donem continuïtat a aquesta línia de treball que està adquirint molta rellevància dins del 
projecte de La Caldera, donant suport a la creació d’un seguit de publicacions que recullen rastres, 
però també de publicacions que activen o generen contextos per a la pràctica artística. 
 
Aquest 2021, hem finalitzat la impressió de publicacions que es van iniciar el 2019 i 2020: 
 
ESTO una proposta d'acompanyament als processos de recerca i les pràctiques d'algunes de les 
artistes residents a La Caldera, impulsada per Itxaso Corral Arrieta. 
 
La novel·la de ciència-fricció Bruts. Coming from outer space!!! d’Itxaso Corral, Ana Buitrago, 
Arantza Enríquez, Oscar Dasí i Roger Adam, que recull els rastres generats a partir de l’encontre 
entre artistes Brut Nature 2019. 
 
LARVA d’Anabella Pareja Robinson i Itxaso Corral, la primera publicació sorgida arrel del projecte 
ARAR. 
 
Dins del projecte ARAR, estem en diàleg amb diverses artistes per activar publicacions que, en 
diferents formats, responen a propostes que es van fer al llarg del 2020. 
 
Estampació en serigrafia de samarretes i dessuadores amb els Mensajes Corporales de 
l’artista Esther Rodríguez-Barbero, missatges i frases que van ser projectats simultàniament per 
diferents persones, en l’acció col·lectiva Proyección sincronizada en el Ocaso Náutico que va tenir 
lloc el juny del 2020. 
 
Pòster de Botanografies Callejeras d’Itxaso Corral un collage de diverses fotografies de plantes 
que brotaven a diferents espais de la ciutat durant el confinament, acompanyades de frases i 
paraules escrites manualment. La proposta es complementa amb un llibret/fanzine que reuneix 
altres imatges i textos. 
 
Publicació tova i sonora Blanda y frita de Blanca G. Terán i Angela Millano. Coixí cosit 
artesanalment i seriegrafiat amb un QR que enllaça amb un viatge sonor relacionat a la proposta de 
Prueba de sonido dos. Wireless window para quedarse frita, juntes presentada dins d’ARAR. 
 
També aquest any iniciem l’acompanyament de projectes artístics en residència o vinculats a La 
Caldera que s’activen a través de publicacions. 
 
Acompanyament del procés de creació d’un fanzine El futuro. Manual de Instrucciones 
(Prototip) de l’artista Cris Celada que acompanya i complementa la creació de la peça El futuro. 
 
Col·laboració amb el procés d’edició de la publicació La Col·lecció. Petita caixa d’eines d’Azkona 
& Tolosa, que es presenta dins del Festival Grec 2021. Aquesta publicació dona continuïtat al 
projecte La Col·lecció. Guinea Equatorial 1948-1961 que es va presentar dins de Creació i Museus 
al Museu Etnològic i de Cultures del Món -  Seu Parc Montjuïc de Barcelona, el 2019, i que 
recuperava l’arxiu fotogràfic del museu en relació a la colonització de Guinea Equatorial. 
 
Dins del projecte del Brut Nature-Entre Sâlmon que enguany girava entorn de les publicacions, 
s’han activat diverses publicacions: 
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S’ha generat, al llarg de l’encontre Brut - Entre, la publicació El papel es la pista. Una pista de ball 
en forma de publicació que comprèn diferents aspectes de la trobada i de la qual només es van 
poder imprimir uns pocs exemplars en el moment de l’encontre. D’aquest procés, s’ha fet tot un 
treball de valoració i recerca de mètodes d’impressió per a fer una tirada de còpies distribuïbles, 
finalment impreses en Risografia. Amb la participació d’Anabella Pareja Robinson, Sara Gebran, 
Maïte Álvarez, Gabriela Halac, Lluc Mayol, Iñaki Álvarez (Nyam Nyam), Anna Pahissa i Rubén Ortiz, 
Amb acompanyament d'Ariadna Rodríguez (Nyam Nyam), Dianelis Diéguez, Tristan Pérez Martín, 
Iera Delp, Oscas Dasí, Sara Renau i l'equip de La Caldera. 
 
Recerca i proves d’impressió de la publicació Container Basura, un quadern de bitacora tipus 
llibreta d’apunts, d’una de les participants que fa un registre ilustrat de la trobada i complementa la 
publicació El papel es la pista. Es preveu imprimir al 2022. 
 
Enguany, hem volgut activar la distribució i difusió de les publicacions, comprenent que una 
publicació no s'acaba en el producte imprès i que la transmissió d’aquests materials implica fer-los 
accessibles. 
 
> Totes les publicacions realitzades estan disponibles a la Biblioteca sensible per a tots els 
residents i artistes usuaris del centre.  

 
> Posem a la venda algunes publicacions a preus raonables, perquè tothom que ho vulgui, pugui 
accedir a les versions originals, impreses en paper o sobre materials tangibles. 

 
> La nova web de La Caldera, estrenada aquest 2021, disposa d’un apartat exclusiu dedicat a les 
publicacions, on es poden consultar les versions digitals de les publicacions que ho permetin. 

 
> Estem contactant amb llibreries, biblioteques i arxius que podrien estar interessades en adquirir 
aquestes publicacions, i amb altres centres amb qui podem intercanviar materials.  

 
> Al febrer, s’ha organitzat una presentació de les publicacions de La Caldera en presencial i en 
diferit, que donava a conèixer les diferents publicacions que La Caldera ha generat fins al moment. 
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Sporá Prógama amb Amanda Piña 
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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 2021 havíem convidat a l’artista Nacera Belaza, del 12 al 16 de juliol, que també formava 
part en la programació del Festival Grec, però malauradament per motius personals de la 
companyia que van impossibilitar que vinguessin a Barcelona, es va haver de cancel·lar tant 
la sporá com la programació dins del Festival Grec.  
 
SPORÁ #14 amb NACERA BELAZA (cancel·lada) 
Nacera Belaza no deixa de qüestionar en les seves creacions 'el gest ballat' i de nodrir el seu treball 
amb les aportacions profundes de la seva doble cultura. 'Cercar el moviment en una mateixa: un 
moviment no controlat i sense restriccions: un moviment lliure i obert. Tenir un cos neutre i 
disponible per escoltar l’espai que l’envolta. Sentir l’espai, apropiar-se’l i intervenir-lo' són els 
objectius que, com explica ella mateixa, es planteja en les seves interpretacions. 
 
Aquest laboratori tenia com a objectiu qüestionar la manera de percebre’s del ballarí o ballarina 
professional. El repte era continuar la relació amb l’altre i aportar una altra mirada sobre l’escena. 

 

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 2021. 
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Programació de classes realitzades al 2021: 
Francesc Bravo: del 16 de març al 29 d’abril.  
Cecilia Colacrai: del 5 de maig al 22 de juny. 
Sol Vázquez: del 13 de setembre al 4 de novembre 
Andrés Corchero: del 9 de novembre al 21 de desembre 

Taller Sala d'Art Jove amb Aina Alegre i Aimar Pérez Galí 
Des de pli-é collective, el col·lectiu de recerca i curadoria integrat per l’Eva Paià, l’Angelica Tognetti i 
la Marina Ribot Pallicer, i que conformen el nou equip de gestió de la Sala d’Art Jove, van proposar-
nos de col·laborar en el programa de mediació «Ecologies, tendreses i riscos tàctics», acollint a La 
Caldera el primer bloc «Tocar-se amb estima és una mostra d'amor» que estava conformat per dues 
sessions, una amb l'Aina Alegre i una altra amb l'Aimar Pérez Galí.  
 
> Taller de l'Aina Alegre el dia 27 d'abril de 17.00 a 20.30h 
> Taller de l'Aimar Pérez el dia 30 d'abril de 16.00 a 20.00h 

Taller de benestar emocional i desenvolupament artístic 
de Kike Bela. 
Acollim aquest taller impartit per Pau Rodríguez a on es posa el focus en com fomentar el benestar 
emocional i la prevenció en salut mental en la professionalització artístico-creativa. Treballar en 
aquest sector implica inèrcies d'estrès que tant poden ser estimulants com igualment limitants 
(canvis d'horaris, lliuraments, assajos, viatges, inestabilitat econòmica i laboral, dificultat per 
desenvolupar projectes vitals i personals, conciliació...).   
El treball artístic està íntimament relacionat amb el desenvolupament personal, és per tant una 
necessitat cada cop més rellevant tenir estratègies per afrontar dificultats i gestionar-les. 
S’aprofundeix en aquest procés a través de la mirada de Pau Rodríguez, una persona que combina 
en l'actualitat el perfil de psicòleg amb el d'artista a través del grup ZA!. 
 
Taller realitzat el 9 de novembre de 10 a 14h.  

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. 
 
> Keep Moving amb Mercedes Boronat, 17 i 18 d’abril, 19 de setembre i 17 de desembre. 
> Taller Introducció als aspectes tècnics, de la creació als ‘bolos’ amb Carles Borràs organitzat per 
APdC, 10 de juny 
> Programa d’acompanyament a les transicions professionals organitzat per APdC i APCC, 25, 28 
de maig i 4 de juny 
> Taller amb Humanhood, del 2 al 5 d’agost. 
> Taller de la companya Vanholzer, 16 i 17 d'octubre. 
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¿Cómo se hace una performance? Reloaded de Twins Experiment 
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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. 

Càpsules de creació en cru programades: 

CCC#34_Anna Fontanet, divendres 22 de gener 
CCC#35_Flavia Pinheiro, dijous 4 de març  
CCC#36_Blanca Tolsá, dissabte 6 de març 
CCC#38_ laSADCUM/ Guillem Jiménez, dijous 8 d’abril 
CCC#39_Nina Botkay, divendres 9 de juliol Cancel.lada per Covid 
CCC#40_Lucía Marote, dimecres 14 de juliol 
CCC#41_Explica Dansa, divendres 17 de setembre 
CCC#42_Bruno Brandolino i Bibi Doria, divendres 1 d’octubre 
CCC#43_ João Lima, divendres 5 de novembre 
CCC#44_María Casares i Pilar Cañas, dimecres 24 de novembre 
CCC#45_Los Detectives, divendres 26 novembre 
CCC#46_Raquel Klein i Raquel Gualtero, dimecres 22 de desembre 

Presentacions d’ARA(R)  
Dues propostes performatives d'ARAR, que posen en diàleg el passat, present i futur de La Caldera: 
Siempre siempre dels Nyamnyam (Ariadna Rodríguez i Iñaki Álvarez) i Carme Torrent, i 
¿Cómo se hace una performance? Reloaded de Twins Experiment (Laura Ramírez i Ainhoa 
Hernández). Més informació a l’apartat de producció. 

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.  
 
Enguany hem fet dos cicles de Corpografies, un al mes de maig i un altre a l’octubre amb les 
següents programacions: 
 
Corpografies #6 
 
Ser devenir de Lara Brown  
dijous 6 de maig i dissabte 9 de maig 
 
Ser Devenir és una pràctica que consisteix a entendre i habitar el cos com un paisatge nou en 
transformació constant.El resultat és una seqüència que sosté un estat de cerca. Un cos fent-se 
preguntes. On el continu permet al seu torn accedir a un lloc que s'assembla més a un estat de 
trànsit que a una metàfora. Aquest lloc que permet mirar i viure en el cos des d'una altra mirada i 
una altra percepció, travessar dimensions, sortir de si, practicar la llibertat i donar una treva a 
aquesta realitat que considerem del concret. 
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És el "mentre", sent així alguna cosa en si mateix. 
És un lloc inestable, un lloc a habitar. 
 
Ser devenir, todo el rato amb Lara Brown 
divendres 7 de maig  
 
Lara Brown ens convida a conèixer de prop els materials i processos de treball que han acompanyat 
la creació de la peça ‘Ser devenir’: 'En aquestes Corpografies de La Caldera m'agradaria compartir 
les altres coses que existeixen al voltant de la idea en què se sosté Ser Devenir. Explicar-vos des 
d'on apareixen i fins on arriben. I com es despleguen en una peça sencera com la que es presenta 
el dijous i el dissabte, i en altres formes que s'escapen de la temporalitat habitual de l'escena, que 
entren per altres costats. Com ho són els dibuixos, o les pràctiques dissimulades, que no necessiten 
linòleum, o les idees que disparen nocions enormes de les coses, o la mística que es filtra tot d'una, 
o els enllaços que apareixen amb els dibuixos animats, o les paraules que nomenen més universos 
dels que sembla. 
 
I també m'agradaria que converséssim, preguntar-vos si a vosaltres us passa. 
I si us passa, com us passa, si són dibuixos, o són passejos o en què convertiu el pensament. Com 
el removeu, l'amasseu, l'ilumineu. Potser el títol d'aquesta trobada de divendres és una pregunta 
amb exclamacions: Com es fan les coses!!! 
 
Una pregunta per fer-nos i escoltar-nos, i en forma d'exclamació, per la sorpresa que et trobes quan 
després d'un bon temps en aquest fer insistint t'adones del camí i els cossos diferents que recorren 
cada paraula, cada moviment i cada idea.' 
 
Falsos amigos de Guillem Mont de Palol i Miguel Pereira  
divendres 14 i dissabte 15 de maig 
 
Falsos Amigos és un projecte de co-creació de Miguel Pereira amb el coreògraf català Guillem Mont 
de Palol. Partint del concepte "falsos amics", paraules amb grafia o pronunciació semblants però 
que tenen significats de vegades totalment diferents. Miguel i Guillem intenten construir una relació 
d'amistat semàntica falsa, posicionant-se en un espai de contrast entre el que hi ha de semblant i el 
que hi ha de diferent entre ells i la pròpia realitat, creant un discurs absurd, delirant i divertit a través 
de les paraules, els gestos i els objectes. 
 
Miquel i Guillem es troben per primera vegada dins del projecte CRUZADOS de La Poderosa al 
2018, un projecte que proposa obrir canals de comunicació, contaminar-se els uns als altres, 
barrejar-se, provocar tercers inesperats, enriquir relacions, intercanviar coneixement, mirar les coses 
des de la diferència, i suggerir una altra velocitat dels esdeveniments que es regeixi menys per les 
lleis de mercat i més per les necessitats del propi procés en les trobades. A partir d'aquí, Miguel i 
Guillem segueixen treballant en diversos contextos com el Festival Salmon 2020, el Festival Citemor 
(Portugal) i l'espai O Rumo do Fumo a Lisboa. 
 
S'estrena al 2021, al Teatre dónes Figures, a Faro, i al cicle de programació Corpografies de La 
Caldera, a Barcelona. 
 
Debut de Rosa Romero 
divendres 21 i dissabte 22 de maig 
 
Debut és un ritual d'iniciació que se centra en el concepte de la mirada. Mirar com salt al buit, 
obligar l'atenció en un cos com a demostració de poder i com a prova d'amor. El viatge que planteja 
la peça fa servir la idea de començament, debutar com a tret de sortida; cosa que estova la mirada 
de l'espectador, però alhora ho pot esperar tot, qualsevol cosa pot succeir en qualsevol moment en 
una escena de Debut. El que comença com ritu pot transformar-se en monòleg humorístic, tornar a 
volar, connectar-se amb els astres, convertir-se en una tragèdia, un moviment, una pintura. El cos 
passa per un moviment que celebra l'intuïtiu, el rítmic i l'heretat, un moviment que no vol convèncer, 
però que et necessita. Com en tot acte iniciàtic, la iniciada ha de demostrar la seva vàlua enfrontant-
se a la comunitat amb tot el seu cos. S'atura davant del públic (la comunitat de la qual depèn la seva 
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acceptació) i els diu: mireu-me. Mireu-me com a acte xamànic, com encanteri, perquè en aquesta 
obligació a mirar s'oculten totes les arts fosques del que anomenem teatre, dansa, performance, 
ritual o joc. 
 
Carne de canción de Laila Tafur 
dissabte 29 i diumenge 30 de maig 
 
El ball és el meu ofici, la cosa que jo practico, on aspiro a certa expertesa. Desitjo l'aparició d'una 
forma en un cos, ballo al peu del canó d'una possibilitat o l'altra. Em moc entre l'abundància i la 
falta, amb tot, la txitxa i la ficció. Aprenc a sostenir-me en la desestabilització. En la trobada amb la 
cançó, em llanço també al que encara no està produït però des d'una lògica encara més distant. 
Una agosarada que fa com si sí que sabés i ho aconsegueix fer. Com la ignorant de Ranciere, titi-lo 
entre el saber i el no saber, colant-me en tots dos, barreja coses estant atenta als afectes i la seva 
brúixola és el plaer contingut en el fer. La dansaire-cantant es torna audaç en els seus estudis 
d'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. 
 
En aquesta peça poso en crisi llocs centrals que salvaguarden el saber, l'acadèmia o la universitat, 
que treballen principalment en l'acumulació de dades, a més de privilegiar el saber teòric enfront de 
l'encarnat. Calen pràctiques que produeixin coneixement des del lúdic i plaent; en el meu cas 
m'apropio de la disciplina musical i invento una sèrie d'exercicis casolans, amateurs o DIY que 
aconsegueixin aproximar-me per una banda a la producció sonora i per un altre a la generació de 
sabers. Aquests impliquen cantar temes de Whitney amb lletres de Ranciere, llegir contractes de 
treball o convocatòries i les seves clàusules legals com un cant gregorià, musicar amb un Casio una 
conferència a temps real. I si sí que formes part d'una elit, com és el cas quan et dediques a la 
dansa contemporània, i trobes plaer en aprofundir en un saber específic, hi ha un altre exercici per 
invertir jerarquies de poder: passar de 'tocar a' a 'deixar-se tocar per' de manera que es practiqui la 
simetria entre l'escolta i la voluntat, entre el llenguatge i la carn i seguir posant en crisi certs rols, 
invertint-los, desdibuixant els límits. 
 
Botanografías callejeras: el paseo d’Itxaso Corral 
dissabtes 22 i 29 de maig 
 
Un passeig performatiu respirant i metamorfosejant, recorrent la cartografia botànica inesperada del 
barri de Les Corts. Les plantes estan, un estar radical i intens, estar o no estar aquesta és la qüestió 
i com estar, com vincular-nos, com ens afectem, aquest és el "más acá de la cuestión". Anirem a 
visitar l'oracle del brot vegetal perquè ens doni pistes de com fondre'ns amb el món i ens recordi que 
el cervell humà no és l'únic centre de producció d'intel·ligència. En aquest caminar col·lectiu, ens 
preguntarem per altres formes d'estar vives sobre la superfície terrestre i sobre com són les nostres 
relacions amb això que anomenem natura, que no està ni fora del que és urbà, ni fora de nosaltres. 
 
Botanografías callejeras proposa un espai sobre el temps i la matèria vegetal i la nostra vida en 
inevitable immersió atmosfèrica. El que inspirem a cada moment no és més que el producte del 
metabolisme de l'univers vegetal, aquest residu del seu existir que ens manté vives: respirar, la més 
gran de les arts vives. En aquest estat d'inspiració en el vegetal, la solidesa de les nostres carns i 
les nostres presències suavitzen els seus contorns, estem gasoses, en intercanvi constant, 
intersostenides, som gas, pols còsmica, gas interestel·lar. 
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Ecoica de Blanca tolsà dins de Corpografies #6 
 
 
Corpografies #7 
 
See that my grave is kept clean d’Adaline Anobile 
7 i 8 d’octubre 
 
Un gravat d'Albrecht Dürer que data del Renaixement representa una estranya escena: una dona 
nua està estesa sobre una taula darrere d'una reixa; mirant-la a l'altre costat, un home intenta 
reproduir el que veu, fent servir la quadrícula com a sistema de referència per mesurar, precisar, 
veure. Fins i tot si la figura de la dona és capturada per aquest dispositiu, anomenat màquina de 
perspectiva, mai no quedarà completament continguda. 
 
Convocat a l’escenari, el sistema geomètric i abstracte de perspectiva confronta les realitats i les 
temporalitats dels cossos. Entre la pell, els ulls i la quadrícula que mesura i aguanta, s’obren espais 
de sensació. Es veuen friccions. Les figures es toquen i s’afecten mútuament. Les perspectives 
canvien. 
 
Pink Noise d’Alina Folini 
14 i 15 d’octubre 
 
Pink Noise - Ruido Rosa sorgeix del desig de desjerarquitzar la relació entre veure-dir-escoltar, per 
obrir narratives i mitologies a partir de la imaginació oral. Proposa una experiència coreogràfica que 
es basa en l'escolta com a forma de coneixement, on els sentits no són binaris i les forces circulen 
entre cavitats, orificis, recipients, tubs, aigües, diluint els límits entre dins i fora, transitant diverses 
formes de dissociació i ressonància entre llenguatge, veu i gest. La peça es posiciona sobre 
l'assumpte de l'escolta profunda, no només de les propietats sensorials de la veu, la respiració i les 
paraules, sinó també de les sensibilitats lèsbiques i queer, com una inquietud sobre formes 
d'investigació i creació que qüestionen les metodologies normatives de la creació. Ruido Rosa és la 
continuació d'una sèrie de peces, pràctiques i col·laboracions iniciades en Projecte Tàctil, que 
investiga les relacions perceptives dominants basades en el visual, per dislocar el seu protagonisme 
cap a la tactilitat i intimitat, procés co-creat amb Leticia Skrycky entre l'any 2017 i 2019. 
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En col·laboració amb el Graner, dins el marc de l’Entre Sâlmon, amb el suport d’Iberescena. 
 
Ecoica de Blanca Tolsá 
21 i 22 d’octubre 
 
Ecoica explora els orígens de el desig que mou el cos per entendre perquè les seves formes acaben 
responent a un imaginari comú. Qüestionant la meva pròpia inèrcia, desgranant cada detall, 
m'evadeixo del terrenal i trec nous patrons de mi mateixa. Deixo alguna cosa en l'aire i intueixo què 
podria ser el següent des d'una escolta més afinada. A través de la discontinuïtat, la mutació i la 
fantasia obro càpsules suspeses en el temps: un desdoblament de la realitat on allò real i allò irreal 
s'alinien i es distancien. 
 
Debris de Georgia Bettens i Javier de la Rosa 
21 i 22 d’octubre 
 
Debris és una sintonització de la imaginació, l'espai i el temps. El nostre treball prové d'una manera 
especial de percebre i gestionar la sensació, l'espai i el temps que es relaciona amb la nostra 
autopercepció i amb l'experiència que tenim de l'entorn. La sensibilitat s'eleva a la màxima per 
connectar-nos amb el nostre propi cos, el de l'altre i el nostre voltant. Ens involucrem en una 
constant transformació de la textura, el temps i la densitat de l'espai. 

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. 

 
Novembre de Roser López Espinosa 
Dissabte 23 de gener a les 19h 
 
Novembre és un terreny de joc on tres ballarins construeixen un paisatge en comú en el que 
s'enreden els cossos, els jocs físics i els mecanismes. Un entramat sense fi que ens parla del grup i 
de la col·laboració, de l'espai propi i de l'espai compartit, del plaer de jugar i de la imaginació. Una 
tardor singular feta d'enginy i de la suma de forces. Novembre és el joc d'estar junts. 
 
El treball coreogràfic de Roser López Espinosa es basa en una forta fisicalitat, amb una gran passió 
per la precisió, la delicadesa, els elements acrobàtics i el detall. La complicitat i el treball d'equip es 
donen la mà en un imaginari vital i ple de joc, de poètica refinada i amb un toc d'humor. 
 
... I les idees volen d’Animal Religion 
Dissabte 27 de febrer a les 17h i a les 18h 
 
…I les idees volen és un espectacle fresc on pocs objectes tenen molt de protagonisme i petites 
troballes creixen fins a esdevenir escenes divertides, fantàstiques i plenes de complicitat. Un 
espectacle de circ on el joc, la col·laboració amb el públic, la llum i la música s’enllacen per que 
cada funció esdevingui una experiència diferent. Un espai circular i buit. Un cos, un micròfon, sis 
altaveus i vint-i-quatre llums protagonitzen aquest espectacle de circ contemporani. A través del 
gest, el so, la mirada o el tacte es convida el públic a participar en aquest viatge ple d’acrobàcia, 
humor, joc, llum i música. 
 
Animal Religion treballa per innovar el circ i buscar-hi nous mitjans d’expressió. Des de l’inici de les 
seves creacions comparteix un espai on la llum, el cos i el so o la música emergeixen 
simultàniament creant una identitat pròpia. 
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PAISATGES. Estudi #1. de Cristina Martí Ninot i CreaMoviment 
Dissabte 2 d’octubre, a les 18h 
 
PAISATGES. Estudi #1. És un laboratori per a famílies amb infants de 3 a 5 anys. Una experiència 
artística oberta on, a partir de la dansa contemporània i la música interpretada en directe, es convida 
als espectadors a formar part de la proposta activament. 
Un element senzill, la cinta de pintor, genera moments d'enorme bellesa quan es troba amb l'univers 
infinit de l'infant, meravellat per la novetat i convidat per les intèrprets a l'exploració i el joc. Dues 
ballarines i un pianista, dibuixen amb el cos i la música paisatges abstractes, juganers, íntims, 
suggerents... L'espai, el vestuari i la posada en escena s'inspiren en l'obra de Pablo Palazuelo i les 
participants que s'hi endinsen gaudeixen d'un espai que els permet ser observadors però també 
descobrir-se ballant, jugant, construint i transformant l'espai. 
Els espectacles de CreaMoviment són fruit d'un procés d'investigació constant al voltant dels 
materials i les necessitats autèntiques dels infants, obrint noves mirades als adults que els 
acompanyen. El seu llenguatge aparentment senzill està ple de matisos destil·lats de la seva 
pràctica diària. 
 
CreaMoviment és una plataforma que engega projectes basats en la música, l’expressió corporal i 
la creativitat, compartint experiències i coneixements des del vincle i la mirada respectuosa amb els 
processos de petits i grans. 

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

Festival Sâlmon  
El Festival Sâlmon del 2021 va nèixer impulsat per una estructura que preserva la seva existència, 
un ecosistema format per espais que mantenen constant el pols per les arts vives a Barcelona: 
l’Antic Teatre, La Caldera, el Graner i La Poderosa, i per un equip d’artistes i generadores de 
contextos que porten dècades sacsejant l’escena: Sofia Asencio, Bea Fernández, Iñaki Álvarez i 
Ariadna Rodríguez, curadores que, amb la Dianelis Diéguez a la mediació, sostindran les edicions 
del 2021 i el 2022. Renovat el riu, aquesta estructura o organisme tentacular que opera per 
afectacions mútues comença una nova etapa. 
 
El Sâlmon 21 va proposar així un pacte dve contingència, l’obertura d’un marc que va permetre a les 
arts vives mantenir encès l’únic que les diferencia d’altres corrents escèniques: el compromís sense 
límits amb l’experimentació. Públics i creadores van poder tornar a jugar-se-la en un pla seqüència 
salvatge on hibridar llenguatges dins i fora de camp, una gran màquina performativa o lloc nou per 
mirar paisatges insospitats, com l’època que estem vivint, la qual ens exigeix imaginar altres classes 
d’agències i maneres de fer. 
 
El festival Sâlmon no acaba el seu recorregut aquí, sinó que també es projecta en forma de 
crossfade o transició durant el 2021 amb l’edició del 2022. Allunyat de la dinàmica firal, freqüentada 
pels festivals, conscient que “el que construeix món són processos i que el futur només s’obre si hi 
ha un procés que obre el futur des del present”[1], el Sâlmon ha mantingut encès el foc venidor, per 
anar avivant-lo amb un programa experimental de residències entre els espais impulsors del festival 
i altres plataformes internacionals, amb trobades els mesos de maig i setembre. 
 
Aquesta transició va constar d’un programa de treball i creació, durant el període “entre” del festival 
Sâlmon, programat des de maig de 2021 fins a febrer de 2022, en el qual l’equip curatorial, les 
estructures que promouen el festival a Barcelona i cinc estructures internacionals i institucions van 
compartir maneres de fer i comunitats de creadors. 
 
L’objectiu d’aquest programa va ser organitzar un grup curatorial que potencialment desenvolupés 
un itinerari d’accions per ampliar espais d’escolta i trobada entre creadors que formen part de les 
nostres comunitats. Un itinerari de diferents accions en les seves formes i temps, però també 
articulat per la indagació sobre la idea d’una publicació, entenent la publicació com un lloc que rep i 
afavoreix el que ja està passant sense exhaurir-nos. Una publicació com a flux de tinta i pàgines que 
obren llocs per on viatjarien els altres més tard. 
 
La Caldera ha participat en aquesta transició que hem anomenat ENTRE organitzant una trobada 
amb diferents agents (artistes, mediadors, facilitadors) durant dues setmanes, del 31 de maig al 13 
de juny, a on es van compartir pràctiques artístiques, a mode del que ja hem fet en altres edicions 
del Brut Nature i que tenen un interès o una relació prèvia amb la idea de publicació / transmissió, 
en les pràctiques  artístiques i investigacions en les quals aborden aquests temes, encara que de 
manera transversal, i / o solen generar materials que es poden publicar. 
 
[1] Amador Fernández-Savater en una entrevista publicada el 29 de novembre de 2020 a El Salto. 
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Dansa. Quinzena metropolitana 

La Caldera va participar en la quarta edició de la Quinzena de Dansa Metropolitana, l’esdeveniment 
promogut per l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments d'altres 9 ciutats de 
l'àrea metropolitana. 
 
En aquesta ocasió va ser la direcció artística de La Caldera qui va triar les tres propostes que es van 
veure. S’ha mantingut la voluntat de donar suport a la creació local, les tres propostes van ser 
d’artistes locals, i a projectes que s’han creat en residència a La Caldera, com és el cas de 30 anys 
d’èxits que es va estrenar en aquesta programació i Ceremonia, que ha rebut un llarg 
acompanyament en les diferents fases de la creació. 
 
Amb aquesta programació es va pretendre 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. 
 
30 anys d’èxits de Sergi Fäustino, Viviane Calvitti i Mercè Recacha  
11, 12 i 13 de març a les 20h 
 
El moviment com a reflex de la personalitat per gaudir de tot allò que pot transmetre un cos en 
moviment, un cos que porta més de trenta anys ballant. Una manera de veure el cos com un arxiu 
viu, un contenidor d'experiències vitals que rep i emet des de la freqüència del moviment. Una visió 
integral de la persona que balla, considerant tant la qualitat i capacitat de moviment actual com la 
seva personalitat i trajectòria. 
 
Nosaltres no som una companyia. Som la Mercedes, la Viviane i el Sergi. Totes tres hem tingut una 
trajectòria prou llarga. Després de triomfar a l’Odeon de París, a l’Scala de Milà, al Metropolitan de 
Nova York i a l’opera de Sidney, entre molts altres temples de la dansa, ens hem ajuntat per 
plantejar una mirada als més de 30 anys d’experiències sobre els escenaris que ens contemplen, i a 
com tenim el nostre cos avui en dia. 

 
Ceremonia de Camaralucida/ Lautaro Reyes 
16 i 17 de març a les 20h 
 
Ceremonia és una celebració. Un paisatge que succeeix en l'imaginari. Les possibilitats de l'exercici 
performatiu com un lloc d'introspecció i experiment, un marc d'absorció. Els elements escènics; llum, 
cos i so construeixen un únic túnel dramatúrgic cap a la subjectivitat i narració abstracta de la 
persona que observa. 
 
Quatre octaves i mitja de Mònica Muntaner i Rosa Muñoz 
19 i 20 de març a les 20h 
 
Jeff Buckley, Alaska, La Terremoto, Umberto Tozzi, Raphael, Shakira, Charol... són alguns dels 
artistes seleccionats per versionar temes que resulten, per la seva expressió i sensibilitat, molt 
propers al món i l'imaginari de Mònica i Rosa. 
 
Quatre octaves i mitja parteix d'una necessitat poètica d'expressar l'actual moment vital de les 
creadores, Mònica Muntaner i Rosa Muñoz; una trobada des de la maduresa i des d'un lloc molt 
especial i diferent en les seves vides. 
 
A banda d’aquestes propostes, des de la Quinzena ens van proposar acollir la conferència il·lustrada 
sobre danses urbanes Transmissions adreçada a públic escolar de secundària. La proposta era 
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convidar a l’Institut Pedralbes amb el qual tenim un vincle creat arrel de la participació en el 
programa educatiu En Residència i així poder alimentar el vincle entre centre educatiu i centre de 
creació. 
 
Transmissions de Guille Vidal-Ribes i Javier Casado 
4 de març a les 12h 
 
Música, audiovisuals, paraula i moviment en viu es combinen en aquesta conferència espectacle 
que busca explicar les danses urbanes en totes les seves dimensions. Ofereix un discurs dinàmic i 
accessible per a tots els públics, enriquidor tant per a un públic expert com per a qui vol acostar-se a 
les danses urbanes. 
 
Transmissions és fruit d’una investigació iniciada per Guille Vidal-Ribas i Javi Casado, que recull el 
coneixement adquirit durant dues dècades com a ballarins de dansa urbana, i el combina amb 
informació extreta d’una àmplia base documental i d’entrevistes a figures pioneres i referents 
nacionals i internacionals en aquest àmbit. 

Sismògraf 
Per primera vegada La Caldera va col·laborar amb el Festival Sismògraf de la mà de Mas 
Nyamnyam i el seu cicle Si no vols pols no vinguis a l’era presentant la peça de Lara Brown 
Puede que haya maneras de acercarnos, diumenge 2 de maig a les 12h. 
 
Puede que haya maneras de acercarnos és un dispositiu ideat per generar trobades vaporoses, 
per fer mapes de llocs amb noms de persones. Lara Brown viu en un poblet envoltat de natura i es 
va dedicar a enviar invitacions on proposava un intercanvi: 
“M’envies el títol d’una cançó. Escullo un lloc que em sembli bé i ballo la teva cançó. A través del 
meu moviment, tu t’acostes al camp. A través de la teva cançó, jo també estic amb tu. Acabo i faig 
una foto del lloc. Te l’envio amb el teu nom i les coordenades. A la foto només veuràs el lloc. Tan 
sols la petja del que hi va passar. La devolució que et faig.” 
Puede que haya maneras de acercarnos és la memòria de totes aquestes trobades, dels balls i les 
seves empremtes. 

Programació Caldera / Grec 

Malauradament aquesta programació es va haver de cancel·lar per motius personals de la 
companyia que van impossibilitar que vinguessin a Barcelona. 
 
La Nuit + Sur le fil de Nacera Belaza (cancel·lada) 
21 i 22  de juliol de 2021 
La coreògrafa i ballarina franco-algeriana ens ofereix una mostra de la seva dansa minimalista i 
espiritual, interpretant un solo i un trio en els quals la repetició de moviments busca fer connectar els 
intèrprets amb el seu interior. 
 
És possible, mitjançant la repetició de moviments, connectar amb el nostre interior, esdevenir un tot, 
assolir l’infinit? Ho prova en les seves coreografies Nacera Belaza, una artista que no busca tant 
dominar el cos i fer-lo arribar a límits impossibles, com alliberar-lo mitjançant el coneixement de si 
mateix. I és que l’artista troba en la persistència, en el fet de llaurar constantment un mateix solc, 
com explica ella mateixa, la manera de conquerir un espai de llibertat. Ho veurem, per exemple, a 
La Nuit, el solo que obre la representació i on veurem l’artista girar sobre si mateixa adreçant-se cap 
a la llum en un escenari fosc, com si fos un místic sufí, en una repetició infinita d’uns gestos i 
moviments finits. Experimenta així la immutabilitat en el moviment, que deixa de ser només una 
dansa per esdevenir, per a l’intèrpret, un estat de plenitud i d’alliberament. El moviment giratori 
constant desorienta i fa entrar la intèrpret en una mena d’estat de trànsit en el qual orbita al voltant 
d’un centre, sempre a la recerca de la verticalitat. 
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Els girs i les repeticions hipnòtiques tornaran a aparèixer a Sur le fil, una coreografia per a tres 
intèrprets que comença en la foscor al so d’una música menys meditativa i, en aparença, més viva. 
Les ballarines, vestides amb amples samarretes i pantalons que oculten el cos i que reforcen el 
component espiritual de la coreografia, evolucionen sota un feix de llum de manera alternativa i se 
succeeixen l’una a l’altra en una cadència infinita de girs repetitius i hipnòtics que ens mostren la 
naturalesa de la dansa com una successió d’intersticis entre el que és visible i el que és invisible, 
entre la immanència i la transcendència, entre el cos i l’ànima. 

Hacer Historia(s) vol 4 
Aquest any es va tornar a acollir part de la programació del cicle Hacer Historia(s) vol 4, que 
organitza La Poderosa. Entre els dies 25 i 31 d’octubre es van presentar: 
 
Cantes de la Lamia de Blanca G. Teran 
divendres 29 d’octubre, a les 20.30h 
 
L'òrbita lunar al voltant de la Terra és el·líptica, i com a tal té dos focus, en un d'ells hi ha la Terra, i 
en l'altre està Lilith. En realitat no hi ha res, però en realitat hi ha Lilith. La paraula hebrea Li·lith té un 
origen semàntic que vincula la paraula amb "qualsevol classe de moviment de torsió o objecte 
retorçat". Cantes de Lamia és una acció sonora, un amagatall i també una manera de palpar el cicle 
Hacer historia(s) a través de Lilith en les seves posicions astrals. Forma part del pròleg d'un projecte 
més ampli al voltant dels arquetips de la cultura i la tradició popular peninsular que habiten, fan i 
sobreviuen sibil·linament. 
 
Allà d’Esther Rodríguez-Barbero  
divendres 29 d’octubre, a les 20.30h 
 
ALLÁ és una ficció feta realitat. És l'expansió d'un organisme més enllà dels seus propis límits. 
L'ésser en expansió és un ésser travessat, travessat per protons i electrons que un dia van canviar 
la seva manera d'estar al món. De cèl·lules mutades i mutants. Entre la vida i la mort. És la relació 
d'un cos amb éssers tecnològics. Un intent de treure els òrgans, de fer visible l'invisible. Obrir 
l'espectre del que és possible cap allò que se surt dels límits de la nostra concepció del món. Un 
espai on caben altres realitats. Una realitat del que és extraordinari. Tota l’estona sempre hi ha una 
cosa extraordinària esdevenint. ALLÁ és un horitzó on posar la mirada per poder trobar-nos. 
Aquesta peça uneix dues línies d'investigació. D’una banda Invocaciones és una pràctica de 
moviment que treballa el cos com radar o sensor de matèries en l'espai i com el cos es deixa activar 
per aquestes 'presències'. De l’altra, Somien els cossos amb òrgans electromagnètics? és una 
instal·lació performativa construïda amb sensors de moviment que reflexiona sobre la relació entre 
el cos i els dispositius biomèdics electromagnètics implantats. Ambdues tenen el seu origen en una 
experiència encarnada que ha fet del cos el meu propi laboratori. Un cos portador d'un DAI, un cos 
ressuscitat d'una mort sobtada, un cos travessat per descàrregues elèctriques. Un cos aterrat al 
planeta cel. Al planeta mar. Un cos llançat al no-res. Aquesta peça és una excusa o un manifest per 
donar lloc a algunes preguntes sobre el canvi de paradigma a nivell psicològic, somàtic i perceptiu 
que suposa experienciar la pròpia finitud, si és possible construir narratives dels cossos travessats 
que no corresponguin exclusivament al camp de la ficció i si l'escena és un lloc per aquestes altres 
realitats. 
 
La qualitat de la màteria de Mònica Muntaner i Janet Parra 
dissabte 30 d’octubre, a les 21h 
 
La qualitat de la matèria és una proposta escènica que busca l'espai de relació i fricció entre el cos 
de dansa i el cos de ioga. Mitjançant el cos de Janet Parra (ballarina professional i practicant de ioga 
amb més de13 anys d’experiència) ens endinsem en una exploració física que parteix de la 
seqüencia numero II de la sèrie d’Ashtanga ioga. A través d’aquesta partitura boicotejarem el 
recorregut de la pràctica de ioga alterant l’execució de les Asanas en el temps i en l’espai per tal 
d’aconseguir un estat que es troba en una constant presa de decisions en el present continu. El 
nostre desig és separar els límits entre cos i ment. 
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Entrevistas LQDLM de Mònica Muntaner 
dissabte 30 d'octubre, a les 19.30h 
 
Entrevistes LQDLM és un document en vídeo que recull quatre veus de diferents generacions que 
parlen sobre el cos de la dansa i el cos del ioga. Les entrevistades són ballarines professionals que 
mantenen una relació compromesa amb la pràctica del ioga, incorporant aquesta tècnica no 
solament com una pràctica de coneixement corporal sinó també com una eina fonamental en 
l'aprenentatge de la vida. Aquest enregistrament funciona com un document complementari a la 
recerca de la peça escènica La qualitat de la matèria interpretada per Janet Parra, en  la que 
busquem dissoldre els límits d’ambdues disciplines per tal de trobar allò que per nosaltres es el més 
essencial: SER. 
 
Nana, concierto para durmientes. Dr. Kurogo con la colaboración de Niña Jonás; de Oscar 
Villegas 
6 de novembre, a les 00h 
 
Nana, concierto para durmientes és un concert de llarga durada per a oients desperts, adormits o en 
estat d’entreson. El concert té una durada de vuit hores i està pensat per acompanyar els diferents 
estats i fases de la son: endormiscar-se, adormir-se i despertar-se. 
La disposició tradicional que col·loca a l'audiència asseguda -o dreta- davant el músic canvia, situant 
a l’audiència ajaguda, estirada...eliminant l'eix visual espectador-músic i propiciant per tant l'escolta. 
D'altra banda, aquesta escolta -potser atenta al començament- es difumina gradualment amb 
l'arribada de la son o els estats d’entreson, convertint l'escolta normalment conscient d’un concert en 
un acte sensorial que varia segons canvia el grau de consciència. L'espai públic del concert es re-
configura com una multiplicitat d'espais privats (el niu, el llit de cada dorment) en els quals els oients 
afirmen la seva particularitat. Per la seva banda, la intimitat de dormir es converteix al seu torn en un 
acte compartit i de confiança mútua amb proximitat entre els cossos, remetent d’alguna manera a la 
tribu dels nostres ancestres, o simplement als campaments d'estiu de la nostra infància. 
Dr. Kurogo interpreta el programa complet, seguint un cronograma lliurat a el públic quan arriba. Els 
diferents moviments i parts del concert es divideixen en períodes de 90 minuts que es relacionen 
amb els cicles de la son. Així mateix, les textures i els sons varien al llarg de la nit en un intent de 
dialogar amb les hores que la medicina tradicional xinesa atorga a l'activació dels diferents òrgans i 
vísceres de el cos; un intent, dit sigui de pas, més evocador i artístic que medicinal. 

 

En els anys d'obertura de la Caldera Les Corts hem pogut constatar la necessitat d'espais de 
presentació que té el sector de la dansa de la ciutat i la Sala 6 de la Caldera representa una 
oportunitat que no es pot desaprofitar. La Caldera ofereix la possibilitat d'acollir la presentació 
pública de treballs de creadors i companyies que ho requereixen, arribant a acords assumibles per 
fer-ho possible. 
 
Andrés Waksman va presentar el seu últim treball del 23 al 26 de setembre 
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Falsos Amigos de Guillem Mont de Palol i Miguel Pereira 
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Una manera d’acompanyar a la creació escènica contemporània de i des dels països del sud 
d'Europa 
 
Després d’un període de quatre anys (2017-2020) on hem portat a terme una sèrie d’intercanvis 
entre estructures i artistes de Catalunya, Grècia i Portugal, i que vàrem iniciar gràcies al suport del 
Pla de Residències d'Intercanvi impulsat per l'Institut Ramon Llull, hem seguit establint relacions, 
enguany incorporant a la xarxa el projecte Periferies Artistiche, centro di residenza multidisciplinari 
della Regiones Lazio, que aglutina diferents espais de creació d’Itàlia 
 
L’objectiu era seguir donant suport als creadors, a través de: 
 
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 
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 
 
Artistes convidats pel 2021 
 
El col·lectiu Iniciativa Sexual Femenina, nascut a Barcelona el 2017 i format per les artistes Elisa 
Keisanen, Cristina Morales i Élise Moreau, ha fet tres residències durant el mes de  febrer i 
maig/juny a Roma (Itàlia) per treballar en el seu nou projecte ‘Perpetua Felicidá’. En concret Real 
Academia de España en Roma, al Teatre India en residència de creació, i al Teatro Quarticciolo, en 
residència tècnica. 

 
L’artista Blanca Tolsà ha estat tres setmanes en residència a Itàlia, entre finals de setembre i 
meitats d’octubre, amb suport dels centres Periferie Artistiche de Brescia al a la mediació de l’Intitut 
Ramon Llull. Ho ha fet acompanyada per les ballarines Glòria Ros i Iris Borràs, i el músic Finn Finn 
McLafertty. 
 
Per últim, l’Insitut Ramon Llull també ha donat suport a l’artista Itxaso Corral, mitjançant un 
programa de tutories internacionals pel seu projecte d’investigació i recerca‘Tesis Doctoral 
Paranormal’. La tutora ha estat Mette Edvarsen (coreògrafa, ballarina i artista de performance de 
Noruega, però que viu i treballa a Brussel·les, Bèlgica). 

Noves col·laboracions 

Per últim, el director artístic de La Caldera, Oscar Dasí, havia de fer una visita a Forum Dança, 
Lisboa durant el mes de desembre per a treballar en futures col·laboracions amb aquest centre de 
creació i, en concret, amb el Programa PACAP. Degut a la situació de crisis sanitària, aquesta visita 
ha quedat aplaçada per més endavant. 

 

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. 
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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 ha acollit La Caldera del 23 al 29 
d’agost i del 10 al 14 de novembre, i a on han participat un grup de 50 persones aproximadament 
de diferents nacionalitats i disciplines de moviment, i d'una residència en la qual els participants han 
treballat junts durant 7 dies consecutius i al final del procés han mostrat les seves creacions al públic 
en Barcelona. 
 
En finalitzar l'esdeveniment, els participants poden aplicar per a la residència anomenada postBIDE. 
L'objectiu és poder aprofundir temes, materials o metodologies. 
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Dansa a les escoles amb dit dit  de CondeGalí 
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 i familiars 
 
Dansa a les escoles
Partint d'un encàrrec del Districte de les Corts La Caldera desenvolupa el programa Dansa a les 
Escoles. Un projecte que té com a finalitat apropar la dansa al públic més jove posant-los en 
contacte amb el món de la creació a través del moviment. 
 
Objectius de la proposta educativa: 
Apropar els alumnes de les diferents etapes educatives en el món de la creació a través 
de la dansa, mitjançant la programació d'espectacles de qualitat adaptats als diferents cicles 
educatius. 
Posar els alumnes en contacte directe amb els creadors i artistes per conèixer millor els 
llenguatges de la dansa i altres aspectes tant artístics com a professionals. 
 
Proposta educativa: 
1. Possibilitat de realitzar un Taller de dansa creativa a l'escola 
2. Visita a La Caldera i espectacle: Visita de les escoles a La Caldera per conèixer on treballen i 
com preparen els seus espectacles els professionals de la dansa. 
3. Espectacle adequat a cada cicle formatiu 
4. Xerrada amb els creadors per intercanviar impressions 
5. Dossier pedagògic 
 
Des 2016 La Caldera forma part del Consell d'Innovació Pedagògica de l'Ajuntament de Barcelona i 
la seva proposta educativa és inclosa en l'oferta anual del PAE. 
 
Espectacles: 
En el curs 2020 - 2021 els espectacles seleccionats han estat: 
1. Etapa infantil: I les idees volen, d’Animal Religion 
2. Etapa primària: Novembre, de Roser López Espinosa 
3. Etapa secundària: Likes, de Núria Guiu 
 
Programació pel curs 2020-2021: 

 
Likes de Núria Guiu 
Del 30 de novembre al 4 de desembre de 2020 a les 10h 
Espectacle per a secundària + xerrada amb l’artista 
 
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 
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Brazzit, Management Fani Benages. Projecte en residència Cra’p, Konvent.0, Espai Bokashi, La 
Blanca i Sala Hiroshima de Barcelona.  
 
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, i en altres casos hem hagut d’anul·lar 
per confinament dels grups. Davant 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 a alumnes de 4rt d’ESO i de 1er de Batxillerat de 
l’especialitat d’arts escèniques. 
 
La resta de funcions previstes s’han passat al 2021-2022 a on es programa de nou l’espectacle. 
 
Novembre de Roser López Espinosa 
Del 18 al 22 de gener a les 10h 
Espectacle per a primària + xerrada amb la companyia 
 
Novembre és un terreny de joc on tres ballarins construeixen un paisatge en comú en el que 
s'enreden els cossos, els jocs físics i els mecanismes. Un entramat sense fi que ens parla del grup i 
de la col·laboració, de l'espai propi i de l'espai compartit, del plaer de jugar i de la imaginació. Una 
tardor singular feta d'enginy i de la suma de forces. NOVEMBRE és el joc d'estar junts. 
 
Concepte i coreografia: Roser López Espinosa. Dansa: Nora Baylach, Diego Sinniger de Salas, 
Roser López Espinosa. Col·laboració en la creació: Sol Vázquez, Inés Massoni. Música original: Ilia 
Mayer. Contribució musical: Mark Drillich. Disseny d'il·luminació: Katinka Marac, Joana Serra, Sergio 
Roca Saiz. Vestuari: Roser López Espinosa, Lluna Albert. Asessorament artístic: Kristin de Groot. 
Tècnic: Anna Boix. Producció executiva: Mireia Gràcia Bell-lloch. Coproducció: Dansateliers 
(Rotterdam, Països Baixos). Amb el suport del centre de creació Graner i La Pedrera / Fundació 
CatalunyaCaixa (Barcelona). Creat en residència a: Dansateliers (Rotterdam), Graner – Centre de 
creació, La Caldera – Centre de creació de dansa, Area - Centre de dansa i creació (Barcelona), 
L’Estruch de Sabadell. Amb la col·laboració del Programa IBERESCENA, Departament de Cultura - 
Generalitat de Catalunya i INAEM – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 
...I les idees volen d’Animal Religion 
Del 22 al 26 de febrer, a les 9:30h i a les 11h 
Espectacle per a infantil 
 
…I les idees volen és un espectacle fresc on pocs objectes tenen molt de protagonisme i petites 
troballes creixen fins a esdevenir escenes divertides, fantàstiques i plenes de complicitat. Un 
espectacle de circ on el joc, la col·laboració amb el públic, la llum i la música s’enllacen per que 
cada funció esdevingui una experiència diferent. Un espai circular i buit. Un cos, un micròfon, sis 
altaveus i vint-i-quatre llums protagonitzen aquest espectacle de circ contemporani. A través del 
gest, el so, la mirada o el tacte es convida el públic a participar en aquest viatge ple d’acrobàcia, 
humor, joc, llum i música. 
 
Animal Religion treballa per innovar el circ i buscar-hi nous mitjans d’expressió. Des de l’inici de les 
seves creacions comparteix un espai on la llum, el cos i el so o la música emergeixen 
simultàniament creant una identitat pròpia. 
 
Autoria: Animal Religion (Quim Giron, Joana Serra i Joan Cot Ros). Producció administrativa: 
ElClimamola. Producció en gira: Jaume Nieto. Una coproducció d’Animal Religion, LaSala / El més 
petit i Mercat de les Flors. Amb la col·laboració del centre de creació Can Gassol de Mataró. 
 
Programació pel curs 2021-2022: 
 
Dit dit d’Aimar Pérez Galí i Jaime Conde Salazar 
Del 29 de novembre al 3 de desembre 
Espectacle per a primària + taller 
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dit dit neix de les investigacions que Jaime Conde-Salazar i Aimar Pérez Galí han desenvolupat 
durant els quatre últims anys al voltant del tacte i la pell. Es tracta d’oferir un entorn segur en el qual 
nens i nenes d’entre 6 i 11 anys puguin compartir un temps i espai d’exploració tàctil. A través de 
petites accions adaptades a tothom, practicarem i descobrirem formes de relació directa amb el món 
i amb els altres a través de la pell. Les paraules, la dansa i l’espai seran les nostres guies durant 
aquest viatge on descobrir juntes les possibilitats de conèixer i divertir-nos tocant. 

Direcció artística i dramatúrgia: Aimar Pérez Galí i Jaime Conde Salazar. Intèrprets Daniel Méndez i 
Xavier Manubens. So: Oscar Villegas. Text i veu: Aimar Pérez Galí. Producció: Isabel Bassas. Una 
producció de CondeGalí B.L. amb el suport d’A Tempo / Fundació Ciutat Invisible i l’animal a 
l’esquena. 

CONDEGALÍ B. L. és una iniciativa amorosa d'expansió artística a través de la qual Aimar Pérez 
Galí i Jaime Conde-Salazar posen en marxa diversos projectes d'investigació i creació artística. 
 
Per tal d’ampliar el nombre de grups participants, donada la demanda, que no podíem acollir a La 
Caldera, vam decidir portar alguns dels tallers a les mateixes escoles.  
 
Terra, d’Imaginart 
Del 17 al 23 de gener 
Espectacle per a infantil 
 
Una mirada profunda i sincera sobre la terra i reflexionar sobre com aquest element ens permet 
viure, tant a nivell real com a nivell simbòlic. 
 
Terra és una peça de dansa contemporània que interpreten tres ballarines. És un projecte que té 
com a objectiu principal donar una mirada profunda i sincera sobre la terra i reflexionar sobre com 
aquest element ens permet viure, tant a nivell real com a nivell simbòlic. Treballant a partir de la 
base, de les arrels, de la tradició i de la vida, recreem escenaris i situacions que fascinaran a les 
nenes i als nens així com també als adults que els acompanyen. Terra és un treball de dansa 
contemporània, un anàlisi exhaustiu i curós del moviment de les ballarines, que interactuen amb 
diversos element que converteixen la peça en un experiment visual molt estimulant. 
 
SILVER DROPS són Anna Macau i Carles Rigual. L’Anna Macau (Barcelona 1989) és l’impulsora i 
directora de Silver Drops. És ballarina, coreògrafa i gestora cultural. Ha treballat en diverses 
companyies de dansa contemporània i com a coreògrafa en el món audiovisual.  Destaca la seva 
participació com a ballarina amb la Fura dels Baus, Plan B danza, Cia Mar Gómez o Les filles föllen. 
Paral·lelament a la seva carrera professional en el món de la dansa ha desenvolupat un fort interès 
per la pedagogia i el món educatiu, i està graduada en Educació Infantil a la UAB. El Carles Rigual 
(Barcelona 1973) és il·luminador d’espais escènics i museístics. Ha desenvolupat una àmplia 
trajectòria com a dissenyador i ha portat les seves creacions per teatres d’Europa, Amèrica i Àsia. 
Destaca la seva feina com a dissenyador per la Fura dels Baus, Erre que Erre Dansa, Pablo Esbert, 
la Petita Malumaluga, Pau Miró, Pepe Hevia, Alfonso Vilallonga, Bruno Oro, Clara Segura o Albert 
Espinosa. 
 
Likes, de Núria Guiu 
Del 21 al 25 de febrer  
Espectacle per a secundària  
 
Reprenem la proposta per a alumnes d’educació secundària Likes, que va fer-se al 2020 dins del 
programa de Dans a les escoles, i que a causa de la pandèmia va tenir moltes cancel·lacions per 
part de les escoles. Hem volgut donat una altra  oportunitat de gaudir d’aquest espectacle tant 
adequat per a estudiants d’ESO i Batxillerat en aquesta nova edició. 
 
Tallers dansa creativa i expressió corporal a l'Escola Les Corts: 
Des del 2017, fruit de l'experiència dels tallers de Dansa en Les Escoles, i a petició del professorat 
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d'expressió corporal de l'Escola Les Corts, actual Institut Escola Plaça Comas, que comparteix 
edifici amb La Caldera, es realitzen tallers de dansa creativa amb els alumnes de primària.  
Els 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 2021 – 2022: 
En aquests tallers han participat 500 infants  
Des de P3 a 2n ESO, excepte 4rt Primària 
Sent un total de 24 grups 
Realitzant 96 tallers (96 hores) 
Dividits en 4 sessions  

Assajos oberts de l’espectacle ‘Cometa’ de Roser López 
Espinosa  
Enguany Roser López Espinosa, sòcia de La Caldera, ha realitzat una nova creació per a públic 
escolar que va voler provar amb públic. Per aquest motiu vam convidar a alumnes de primària de 
l’escola Plaça Comas i de l’escola Anglesola per assistir als assajos oberts i poder experimentar la 
reacció dels infants al veure l’espectacle, ja que una part de l’espectacle era participativa. 
 
Els assajos oberts van tenir lloc els següents dies: 
 
dilluns 26 d’abril, un grup de 3er de primària de 25 alumnes de l’Escola Institut Plaça Comas 
dilluns 3 de maig, un grup de 3er de primària de 25 alumnes de l’Escola Institut Plaça Comas 
dijous 3 de juny, un grup de 3r i un de 4rt de primària, en total de 50 alumnes de l’Escola Anglesola 

En Residència 

La Caldera participa per tercera vegada en el programa En Residència desenvolupat per l'Institut de 
Cultura de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona. Per al curs 2020 – 2021 hem convidat 
les artistes Sarah Anglada i Linn Johansson a desenvolupar el seu procés creatiu amb alumnes 
de 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. 

 
Pel curs 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. 
 
El resultat del procés de creació va portar el títol de ‘No dol l’essència. Crèixer, és una por o un 
desig?’ i es va presentar divendres 7 de maig a les 11.30h i a les 12.45h a l’Institut Pedralbes.  
 
Tot va començar amb preguntes. Què és el més important? Què és l’art? Nosaltres hem anat més 
enllà. Hem investigat entre sentiments, i hem arribat a la por, el créixer i el desig. Els colors que 
connoten aquestes paraules també són importants: vermell, negre, blanc... 
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Des d’aquí, el repte ha estat pensar propostes escèniques que mostrin la reflexió feta a partir del 
que sentim. Aquestes són unes quantes d’aquelles que ens semblen més creatives, el resultat de 
teixir-les és l’obra. Som una família, estem ‘pirats’ i som artistes. 

Projecte pilot per a joves “Espais, temps, veus. Els i les 
joves als equipaments culturals de la ciutat” – “Baules” 
A partir d’un interès comú i des de la complicitat d’haver compartit experiències prèvies amb ABao A 
Qu, hem entrat a participar d’un projecte pilot per a la reflexió i recerca aplicada per intentar apropar 
la creació als i les joves de 16 – 19 anys més enllà de l’horari escolar.  

Guanyador d’una de les Beques Premis Ciutat de Barcelona, 'Espais, Temps, Veus' és un projecte 
impulsat per A Bao A Qu amb Can Felipa, Fabra i Coats - Centre d'Art Contemporani de Barcelona, 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Fundació Joan Miró, La Caldera, Mercat de les 
Flors, Institut Doctor Puigvert, Institut Caterina Albert, Institut Maria Espinalt, Institut Pedralbes, i la 
participació de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, Fabra i Coats – Fàbrica de Creació, Filmoteca de 
Catalunya, Fundació Antoni Tàpies, Fundació Foto Colectania i Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona, Institut Moisès Broggi; i la complicitat dels Joves Mentors, un grup de joves de 20 a 24 
anys, seleccionats a partir d’una convocatòria pública, que participen del grup de reflexió, 
programació i anàlisi de les accions. 

'Espais, Temps, Veus' genera espais de trobada, escolta i reflexió compartides entre diferents 
agents implicats (equipaments, centres educatius i joves!) per donar forma a un conjunt d'accions 
pilot que fomentin la participació dels i les joves en la vida cultural de la ciutat. 

Els Joves Mentors van venir a la Caldera per poder-los explicar el projecte, conèixer a artistes 
residents, i assistir a un parell d’activitats: Dansalabo, amb Sergi Faüstino, i Càpsula de Creació en 
Cru de Los Detectives.  

Projecte ‘El carrer Eugeni d’Ors es mou’ 
Arran de l’experiència  amb els tallers de dansa creativa a l’Escola Les Corts (ara Institut Escola 
Tres Fonts de Les Corts), Claudia Moreso, juntament amb l’equip de l’escola i de La Caldera, 
impulsa un nou projecte pilot, guanyador de les Beques Premis Ciutat de Barcelona. Un projecte de 
recerca que pretén analitzar els resultats en l’assoliment de competències quan es treballa de forma 
transversal, integrada, vivencial, i teixint connexions amb l’entorn. Una mateixa temàtica serà 
abordada des de diferents disciplines.  
 
Un projecte creatiu a través de la dansa impulsat per artistes vinculats a La Caldera, Xavi Manubens 
i Matilde Amigo, coordinats per Claudia Moreso, i fent particips a docents de l’Institut Escola Tres 
Fonts de diverses matèries, com ara llengua, medi ambient, música, plàstica... realitzen una creació 
de setembre a desembre amb alumnes de 4t de Primària. 
 
La peça creada s’havia de presentar a finals de desembre a La Caldera davant de l’alumnat de 
l’escola, a més de compartir materials i processos del treball realitzat al llarg d’aquests mesos, en 
una mostra al carrer Eugeni d’Ors amb una jornada oberta a tota l’escola i a les famílies. Degut al 
augment de casos covid i el confinament de diverses classes, aquestes dues activitats s’han hagut 
de cancel·lar i posposar al gener del 2022 

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. Al 
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2021 vam realitzar dos laboratoris amb creadors diferents. La intenció era fer-ne 3, però la situació 
sanitària ho va fer impossible. 
Els divendres a la tarda de 17 a 18:15 
 
Dansalabo 12 amb  GEORGIA VARDAROU 
Del 5 de març al 14 de maig  
 
La dansa és un idioma en si mateix. Ballar és “parlar”. En aquest sentit, farem monòlegs, diàlegs i 
cors intentant “parlar” en una manera que molt sovint escapa la rutina escolar. Els nostres sentits en 
relació amb l’espai, el so, i la llum, encendran la imaginació. La imaginació encendrà la intuïció 
cinètica. Jugarem i ballarem buscant diverses qualitats, velocitats i graus d’activitat. I anirem més 
enllà amb totes aquestes eines, expressant i relacionant-nos amb el nostre cos naturalment 
intel·ligent. A cada sessió hi haurà diferents temàtiques i mons musicals per donar pas cada vegada 
a noves sensacions, visualitzacions i fins i tot maneres de moure’s! 
 
Dansalabo 13 amb SERGI FÄUSTINO 
De l’1 d’octubre al 17 de desembre 
 
Tots i totes tenim una qualitat de moviment única que ens defineix i ens diferència com a persones. 
El moviment de cadascuna de nosaltres és com l’empremta dactilar o com el timbre de la veu. En 
aquesta edició de Dansalabo els participants van treballar des d’allò que que ens surt de manera 
natural, aprofundint en la gràcia del moviment que tots i totes tenim de manera innata. Deixarem que 
el cos es mogui, que el moviment surti en brut, com a un mitjà més per a expressar-nos des de la 
singularitat de cadascú. Sempre, sempre, sempre de manera que en puguem gaudir, que ens ho 
passem d’allò més bé. Com deia C.: “Lo natural es moverse.” 

 
 
 
 

Dansalabo amb Sergi Fäustino 
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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’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 han treballant amb Mònica Muntaner dos cops 
per setmana i que van compartir amb el públic el seu procés de creació  Kalinka el passat 27 i 28 
de febrer del 2021 a La Caldera. 
 
Kalinka és la lletra K d'un abecedari del segle XXI és la primera activitat que promou l'associació de 
dansa no professional atotaixodansa, resultat del taller de creació de dansa comunitària que s'ha 
desenvolupat a La Caldera des del mes d'octubre de 2020 fins al març de 2021, en el context de la 
pandèmia de la Covid-19, i guiat per Mònica Muntaner. 
 
Aquesta iniciativa neix després de participar en varies edicions del projecte Barris en Dansa, dirigit 
per l’Álvaro de la Peña. 
 
Al darrer trimestre de 2021 Barris en dansa va acollir novament tallers de creació dos cops per 
setmana. 

Complicitats en moviment  
Del 4 al 27 de maig i de l’1 al 29 de juliol del 2021 
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. 
En aquesta edició de maig i de juliol l’artista que ha realitzat aquests tallers ha estat Viviane Calvitti. 

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. 
 
Enguany s’han pogut realitzar de març a juliol i de setembre a desembre segons les directrius que 
va imposant la Generalitat i atenent als aforaments de 10 o 15 persones segons el moment de crisi. 
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Dia Internacional de la Dansa 

La Caldera va col·laborar amb el centre d’Higiene Mental en la celebració del Dia Internacional de la 
Dansa oferint espai per a la gravació del vídeo de la coreografia que enguany han preparat des del 
centre d’Higiene Mental i que posteriorment es va difondre per xarxes, prèviament gravada a La 
Caldera i editada per Toni Mira. Vam comptar també amb la participació de Montse Colomé i 
Ramon Colomina que van realitzar el videodansa Mentalment saludable.  

Festa Major 
Participació en el programa d'activitats de la Festa Major de Les Corts, amb el Toc d’Inici, en 
col·laboració amb Diables Les Corts, el 7 d’octubre. Amb la direcció artística de Toni Mira i Jaume 
Bernadet, juntament amb Diables Les Corts i Bocs de Can Rosés. Jaume Bernadet, qui compta 
amb una àmplia experiència en el món del foc i de carrer com a director de la companyia 
Comediants, va dirigir el programa d’assajos i formació per als Diables 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, dijous 7 d’octubre, a les 21h 
 
Espectacle de mapping, foc i dansa 
Projectat a la façana de la seu del Districte, representàrem el renaixement de la cultura popular a 
través de la figura de la Diablessa, la mestressa de l’infern. Aquesta s’ha confinat els últims dos 
anys a l’Ajuntament, i els 7 Remeis Capitals van venir a “despertar-la” com cal. Dirigit pel creador 
visual i coreògraf Toni Mira (La Caldera) i el dramaturg i actor Jaume Bernardet (Comediants). Amb 
la participació dels ballarins Alma Steiner i Marc Fernàndez. 
 
Pregó satíric de Festa Major 
A càrrec de la Diablessa. A continuació, cloenda de foc amb el lluïment de la Repúbli-k de l’Avern, el 
Guardià de les Corts, els Bocs de Can Rosés, l’Aegis el Boc de Can Rosés i els Diables de les 
Corts. 
 
Degut a la situació de crisis sanitària, l’aforament de l’espectacle es va haver de limitar, amb 
reserves prèvies i seients, i es va facilitar la retransmissió online de l’esdeveniment a través del web 
de l’ajuntament.

> Cessió d'espai de treball a Diables Les Corts, els dimecres d’abril a juny 
> Cessions espais per a gravació del programa Anticossos amb la participació d’ICEC, juny  
> Col·laboració amb Elisava com a cas d’estudi pels alumnes, per generar propostes d’identitat. 
> Participació comitès de selecció de projectes d’OSIC, ICEC, Ars Electrònica, L'Estruch de 
Sabadell per part d’Oscar Dasi, Cristina Riera i Carles Mallol. 
> Participació a les Jornades com Arts Comunitàries 
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Línia Projectes Número 
activitats 

Artistes          
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

 

Línia recerca i 
creació 

Residències 
convocatòria 

pública 
12 28      

Residències 
pendents del 

2020 realitzades 
al 2021 

2 2      

Ampliació 
residència anys 

anteriors 
8 13      

Residències 
d’artistes 
residents 
estables  

5 20      

Residències de 
col·laboració 20 30      

Residències 
d’interès artístic i 
altres residències 

6 13      

Residències de 
creació en lloguer 5 12      

Acompanyament 
artístic i 

assessorament 
de gestió i 
producció 

4 4      

Càpsules de 
Creació en Cru 12 34   285  

Espais laboratori, 
d’intercanvi entre 

creadors 
2 47      

total 76 203   285  

Línia Projectes Número 
activitats 

Artistes 
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

 

Línia de producció ARAR I 
PAGINAR 5 17   375 

184 
presencial 

+ 191 
streaming 
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 Creació i 
Museus 3 4   130  

Publicacions                    
Lo Otro 10 28      

total 18 49   505  

Línia Projectes Número 
activitats 

Artistes 
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

 

Línia d’activitats de 
formació adreçada a 

professionals  

Sporá Prógrama 0 0 0    

Entrenaments 
per a 

professionals 
APdC 

4 4 552    

Taller Sala d'Art 
Jove amb Aina 
Alegre i Aimar 

Pérez Galí 

2 2 20    

Taller de 
benestar 

emocional i 
desenvolupament 

artístic  

1 1 15    

Altres propostes 
de formació que 

s'acullen en 
règim de lloguer  

4 5 30    

total 11 12 617    

Línia Projectes Número 
activitats 

Artistes 
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

 

Línia de difusió i 
exhibició 

Corpografies  19 11   553  

Programació 
familiar 3 8   124  

Programació 
pròpia i 

produccions en 
col·laboració amb 
altres iniciatives i 
entitats del sector 

i de la ciutat 

14 19   404  
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Programació 
acull 4 12      

total 40 50   1081  

Línia Projectes Número 
activitats 

Artistes 
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

 

Línia de suport a 
projectes 

d’internacionalització 

 
Periferic Europes 0 0      

Barcelona 
International 

Dance Exchange 
2   50    

total 2 0 50 0  

Línia Projectes Número 
activitats 

Artistes 
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

 

Línia de suport als 
projectes de territori 

Dansa a les 
escoles  29 8   886  

Tallers Dansa a 
les escoles 16 2 383    

Tallers dansa 
creativa i 
expressió 
corporal a 

l'Escola Les 
Corts 

96 2 500    

Assajos oberts 
de l’espectacle 

‘Cometa’ de 
Roser López 

Espinosa  

3 2   100  

En residència 2 2 30 150  

Projecte pilot per 
a joves “Espais, 

temps, veus. Els i 
les joves als 
equipaments 
culturals de la 

ciutat” 

2 9 10    

Projecte ‘El 
carrer Eugeni 
d’Ors es mou’ 

0 0 0 0  

Dansalabo 2 2 14    
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Barris en dansa 5 3 30 60  

Complicitats en 
dansa 3 2 35    

Dansa integrada 
amb Jordi Cortés 11 1 15    

Dia Internacional 
de la Dansa 1 3 50 691  

Festa Major 1 2 80 180  

total 171 38 1147 2.067  

            

             

Línia Número activitats Artistes 
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

  

Línia recerca i 
creació 76 203   285   

Línia de producció 18 49   505   

Línia d’activitats de 
formació adreçada a 

professionals 
11 12 617      

Línia de difusió i 
exhibició 40 50   1081    

Línia de suport a 
projectes 

d’internacionalització 
2 0 50      

Línia de suport als 
projectes de territori 171 38 1147 2.067    

total 318 352 1814 3938    
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La comunicació de La Caldera reflecteix la manera en que es treballa el projecte, i responent a les 
necessitats produïdes pels canvis socials, tecnològics i de paradigma. 
 
Aquest 2021 hem seguit implementant una imatge consistent i coherent amb la identitat actual del 
centre, incorporant millores i actualitzacions que responen a les demandes dels temps i contextos 
actuals.  
 
La situació de pandèmia i els canvis que ha suposat en quant al funcionament, la programació, les 
trobades i la impossibilitat de fer una celebració dels 25 anys de La Caldera tal com havíem 
imaginat, han consolidat certs aspectes de la comunicació que hem seguit incidint aquest 
2021. 
 
La identitat gràfica. Hem seguit desplegant una imatge personal, artesanal, flexible, permeable i 
experimental, com a centre de creació que som.  
 
Accions específiques per a la visibilització de la feina processual que es desenvolupa a La 
Caldera. 
 
Consolidació del relat, reforç del posicionament. Hem continuat incidint en el nostre el relat, en 
col·laboració amb l’equip extern de premsa i amb altres plataformes de comunicació 
col·laboradores, per reforçar el posicionament de La Caldera com a centre de creació de 
dansa referent on els artistes poden experimentar, compartir pràctiques i desenvolupar els 
projectes amb l’espai i l’acompanyament necessaris. De la mateixa manera, al nou web dediquem 
un espai preferent a les Residències, projecte troncal de La Caldera. 
 
Acompanyament als artistes residents i la comunitat Caldera. Hem escoltat activament les 
seves necessitats, hem acompanyat i col·laborat amb la difusió de la seva feina. 
 
Llançament i implementació del nou web. Hem seguit dotant de continguts i afegint millores al 
nou web. El que ha suposat un canvi substancial, refrescant i facilitador per nosaltres. I pels usuaris, 
una invitació a fer un cop d’ull ràpid o bé una porta oberta des d’on fer una immersió profunda en les 
propostes, projectes, publicacions i entrevistes dels creadors amb qui treballem. 
 
Transmissió dels sabers del cos a través de publicacions. Hem continuat treballant i ampliant la 
nostra línia de publicacions per visibilitzar i fer accessible el treball processual dels artistes. 
 
La cura dels continguts i la seva idoneïtat als diversos canals de comunicació per oferir 
informació rellevant, atractiva i pròxima. 
 
Comunicació fluida amb estructures nacionals i internacionals. Hem reforçat el treball en xarxa 
per aprofitar sinèrgies i crear les condicions de treball necessàries pels artistes davant la 
precarització del sector. 
 
La comunicació interna i les cures. Hem seguit posant el focus en desenvolupar estratègies de 
treball cooperatiu entre companyes per evitar els efectes d’aïllament i desmotivació que ha provocat 
el teletreball.  
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Hem consolidat la nostra identitat gràfica, amb una manera de crear imatge que és una 
extensió de la manera de treballar a La Caldera. Apostant per l’experimentació, donant-nos el 
permís per a la prova i l’error, pel joc, per allò processual i artesanal.  
 
Aquesta manera de fer no normativa, no validada, no previsible, ens ha permés crear un 
univers gràfic molt personal, flexible, refrescant i fàcilment reconeixible. 
 
Un univers singular que es dissenya des de dins, pel mateix equip de comunicació, amb cura 
de tots els materials que es publiquen: des de les newsletters, xarxes, pòsters, publicacions en 
paper... fins al vídeo de felicitació del Nadal o les entrades dels espectacles.  
 
Seguint aquesta manera de treballar, hem desenvolupat línies de disseny específiques per a 
cada bloc d’activitat, per exemple per al cicle de programació de Corpografies o per a la creació 
de la imatge gràfica de la línia de publicacions Lo Otro. Són projectes que tenen una identitat 
gràfica pròpia i continuada en el temps.  
 
S’ha creat i distribuït material gràfic específic per a diferents activitats: 
 
> Cartells per la programació de les diverses activitats, presents a la façana i distribuïts a punts 
estratègics del districte de Les Corts com escoles, establiments, etc. 

 
Cartells creats: 19 cartells específics, 29 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.  
 
> Amb els nous protocols i la necessitat de controlar els aforaments, hem generat entrades 
numerades especifiques per a cada cicle de programació. Hem intervingut les entrades 
manualment, seguint els paràmetres estètics i d’experimentació en consonància amb la resta de 
materials gràfics. 
 
> S’han generat diverses intervencions als espais del centre. Intervencions murals a les parets i 
portes de l’edifici en coherència amb les diferents campanyes de comunicació.  
 
> Des del 2020, generem un Welcome-pack la Caldera. Una col·lecció de postals informatives que 
expliquen i exposen les diferents línies d’actuació del centre.  

Seguim incidint en la visibilització dels processos de creació que estan desenvolupant els 
residents a La Caldera durant tot l’any, per visibilitzar la seva feina i donar a conèixer la tasca 
central de La Caldera com a centre de creació referent que acull i acompanya processos de 
creació artístics al voltant del cos. 

 
> 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’. 
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> Creant material audiovisual en el qual els artistes parlen sobre el seu procés de creació. (Ex: 
CCC#45_Los Detectives) Aquest material serveix tant com a arxiu de La Caldera, com per a la 
promoció i difusió de les Càpsules.  
 
> Fent un registre 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.  
 
> Oferint un espai central 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 posicionar La 
Caldera com a centre de creació de la ciutat. 
 
 
D’altra banda, donar visibilitat als 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, 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 2021, per la programació dins de la Quinzena Metropolitana de Dansa i per a la 
programació pròpia dels cicles de Corpografies #6 i Corpografies #7. 
 
> 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.   

Aquest any hem inaugurat la nova pàgina web. Gaudim d’una web actualitzada tant a nivell 
d’estètica, com a nivell de continguts i de programari. Un web molt més accessible per l’usuari final, i 
molt més adaptable per a la gestió dels continguts i la seva difusió.  
 
> Pàgina web actualitzada regularment amb totes les activitats generades al centre.  
 
> Apartat dedicat als artistes residents de l’any en curs i artistes associats a La Caldera, amb 
enllaços als seus webs. Inclou un històric de les residències anteriors. 
 
> Apartat destacat amb tots els projectes que du a terme el centre, on s’explica clarament la 
naturalesa i el desenvolupament d’aquests mateixos. 
 
> Apartat dedicat a les publicacions, que aquest any es consoliden com a línia de treball del 
centre, per a promoure la transmissió dels sabers del cos.  
 
> Apartat clarament diferenciat amb totes les informacions relatives al centre com son les 
dades de contacte, la història de La Caldera, els espais i les dades de transparència.  
 

Nombre de sessions web: 44.898 (26.745 sessions al 2020) 
 
Nombre d’usuaris: 32.754 (16.874 usuaris al 2020) 
 
Nombre de visites a pàgines 104.199 (76.540 pàgines al 2020) 
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L’augment del registre de sessions i usuaris es deu, segurament, a la implementació de la nova 
web que permet una interacció més eficient i la connexió a través de mòbils i tabletes, a més d’una 
cura continuada en les campanyes de comunicació a través de l’enviament periòdic del butlletí i dels 
altres mitjans de difusió.  

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. 
 
El nou web permet allotjar la majoria d’aquests materials en el seu format digital, facilitant la 
recopilació en un arxiu en línia obert i accessible. 
 
> Hem seguit treballant i ampliant la línia de publicacions autoeditades Lo Otro al voltant de la 
pràctica artística i dels processos de creació amb publicacions com los Mensajes Corporales, el 
prototip de la publicació El futuro, manual de instrucciones; la publicació Blanda y Frita o la 
publicació El papel es la pista del Brut Nature 2021 – Entre Sâlmon. 
 
> Enguany, a causa del covid i la cancel·lació de la majoria dels tallers, no hem pogut seguir 
actualitzant 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.  

 
Davant de la gran quantitat i diversitat de continguts que generem, posem especial atenció 
en la seva idoneïtat als diversos canals de comunicació per oferir informació rellevant, atractiva i 
pròxima. 

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. 
 
Seguim creant campanyes de difusió específiques, promocionant la programació i les formacions 
a les xarxes. 
 
> La pàgina de Facebook amb 13.204 seguidors, ha incrementat en 146 seguidors respecte al 
2019. 
 
> Perfil de Twitter amb 4597 seguidors, 91 més respecte al 2020.  
 
> El perfil Instagram amb 5701 seguidors, 1328 més (+23,29%) que el 2020. 
 
> Perfil del blog dins la plataforma Tea-tron amb 1908 visites 
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Newsletter 
Cuidem els continguts i la imatge del butlletí informatiu, així com la seva periodicitat, perquè la 
informació que arribi als usuaris sigui rellevant, atractiva i no aclaparadora.  
 
Quan considerem escaient, anem introduïm informació de caire més personal aprofitant la 
proximitat que et dona aquest canal de informació.  
 
Apostem per oferir diferents nivells de lectura de les notícies oferint la possibilitat de fer una ullada 
ràpida o bé proposant un link ‘llegir més’ per qui vulgui aprofundir en la informació.  
 
El resultat és una eina de comunicació amable i propera que fidelitza els usuaris i genera tràfic 
al nostre web. 
 
> 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: 4886 

Base de dades 
Seguim actualitzant la base de dades gràcies al servei d’enviament del butlletí mensual què ens 
permet conèixer detalladament la nostra base de dades, optimitzant la segmentació de públics a 
través de la plataforma MailChimp que disposa d’eines molt completes per segmentar, i així poder 
avaluar l’impacte de la comunicació i la fidelització de la comunitat. 

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 totals generats: 55 
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> 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: 191 
 
> Vídeo resum de les activitats anuals del 2021 https://youtu.be/45_hC07k16E realitzat pel nostre 
responsable de vídeo a on es pot veure un resum de les activitats realitzades durant l’any. 

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: 25 
 

El 2021 el blog ha tingut 1908 visites 

Mitjans de comunicació 
Continuem externalitzant les accions de premsa amb l’agència especialitzada Còsmica, amb 
qui hem treballat el relat Caldera per posicionar-nos clarament a premsa com a centre de 
creació de dansa referent i campanyes de comunicació específiques per als cicles de 
programació com La Nuit + Sur le fil de Nacera Belaza dins del Festival Grec i els cicles de 
programació de Corpografies #6 i Corpografies #7, amb l’objectiu d’aconseguir màxima 
cobertura als mitjans (premsa, ràdio i TV), i de reforçar la visibilitat de 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: 46 

Recull de premsa 
https://drive.google.com/file/d/1sK2gSKfUIb4FxHRAzb04G4o0Dm5jCxsp/view?usp=sharing  

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, entre altres. 
 
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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Especial menció sobre la col·laboració amb la plataforma GRAF, una agenda de agendes que 
connecta el món de les arts visuals i les arts vives, que ens apropa a un públic potencial, 
sovint més avesat al consum de les arts visuals. Aquesta col·laboració ha generat material molt 
valuós, un reportatge exhaustiu i alhora lleuger que explica La Caldera des de els seus ulls: ‘El 
cos de La Caldera per dins’.  

La direcció artística fomenta la comunicació fluida amb estructures nacionals i internacionals. 
Hem reforçat el treball en xarxa per aprofitar sinèrgies i crear les condicions de treball necessàries 
pels artistes davant la precarització del sector. 
La Caldera ha participat 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.  
 
Visites institucionals 
 
> Visita Anna Ramírez (ICUB). 
> Visita Conseller Esquerra Republicana del Districte, Mario Campelo. 
> Visita Consellera Esquerra Republicana del Districte, Elisabet Bercial. 
> Visita Conseller del Districte, Ivan Conde. 
> Visita Eva Soria (ICUB). 
 
Visites i reunions per explorar i/o treballar projectes conjunts 
 
> Reunió amb Anna Guarro, Cap del Departament d’Educació i Activitats, al Museu Picasso. 
> Reunió Sílvia Durán i Daniel Resnich – Projecte Anticossos. 
> Conversa amb Dora Carvalho, directora de Forum Dança (Lisboa) i responsable del PACAP; 
programa de formació amb el que s’han generat moltes connexions, per buscar possibles 
complicitats i dibuixar futures col·laboracions. 
> Visita dels responsables de la companyia de dansa Om’Art Scène de Dakar (Senegal). 
> Visita residents Nau Ivanow. 
> Trobada amb Vasco Neves, co-director del Festival Citemor de Montemor O Velho (Portugal). 
> Visita de Beat Kaser, Cònsol General de Suïssa, amb motiu de la presentació d’Adaline Anobile a 
Corpografies. 
> Visita Fundació Suñol per conèixer l’exposició en curs i plantejar una possible col·laboració de 
cara al tancament en març/abril 2022. 
> Grup d’Agents i responsables d’estructures italianes de visita a Barcelona per projecte europeu, 
acompanyats pel SAT (Thomas Noone): Thomas Noone, Carlotta Garlanda, Fabritia D’Intino, Marco 
D’Agostin, Valentina Marini, Mariagiovanna Esposito, Silvia Albanese, Nicola Galli i Dalila d'Amico. 
> Visita Residencias Paradiso (Galicia), acompanyant a Fran Martínez i Diego Martínez que estaven 
a Barcelona convidats per Graner a la trobada de FF90. 
> Visita directora i coordinadora Teatro Regional del Maule (Xile). 
> Visita de Pedro Vilela, André Braga i Ana Carvalhosa, responsables de la Cia. Circolando i del 
centre de creació Central Eletrica a Port (Portugal). 
> Visita de Camilla Gunter, productora de UP The Development Platform for the Performing Arts, 
Copenhagen (Dinamarca), contacte a través del Ramon Llull Institut, de visita en Barcelona per 
conèixer models de centres de creació/espais de residències per arts escèniques perquè estan 
engegant un projecte nou a Copenhagen, i per buscar possibles socis de cara a un projecte de 
col·laboració europeu. 
> Conversa amb Astrid Rousse i Núria Marqués d’ISEA Ciutat per vehicular la inclusió en el 
programa de propostes i projectes de recerca de creador+s amb les quals estem en diàleg. 
> Trobada amb Maria Montoro García, Connectora Barcelona Districte Cultural per visualitzar 
possibles sinergies i col·laboracions. 
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> Trobada amb Pli-é Collective per establir una nova col·laboració; acollir al gener de 2022 a La 
Caldera una jornada amb artistes i mediadors vinculats a la Sala d’Art Jove per generar una 
publicació. 
 
Visites estudiants con col·laboració amb centres i projectes educatius 
 
> Visita i sessió de treball amb alumnes de disseny corporatiu de la Escola Elisava en el marc de 
col·laboració establerta / 9 abril 
> Participació sessió Presentació treballs alumnes a Elisava / 25 maig 
> Visita alumnes del Màster de Gestió Cultural de la UIC / 22 octubre 
> Visita d’un grup d’estudiants del Màster de DAS (Amsterdam), que estaven al Mas nyamnyam i a 
una activitat organitzada al Graner en el marc de l’ENTRE Salmon, per conèixer el projecte Caldera. 
/ 8 novembre.  
> Visita Joves Mentors Projecte Espais Temps Veus / 26 novembre  

> Seguim 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 
 
Els Amics i Amigues de La Caldera reben descomptes tant de La Caldera com de diferents centres 
d’exhibició de dansa i arts escèniques amb les quals col·laborem. 
 
> 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 (residents, socis, etc.) 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. 

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.  
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> Informació sobre les activitats a través dels mitjans informatius del districte. 
 
> Organització i comunicació conjunta d’activitats generades en col·laboració amb entitats del 
districte. 

La comunicació interna és una part essencial del treball que es fa a La Caldera i des de 2020, que 
entrem en etapa de pandèmia, hem posat el focus en desenvolupar estratègies de treball cooperatiu 
entre companyes per evitar els efectes d’aïllament i desmotivació que ha provocat el 
teletreball. 

Per altra banda, seguim incidint en la circulació fluida i clara 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.  
 
> 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: 
 


