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Des de l'aparició en 2017 del primer BRUT NATURE, context dissenyat per propiciar la trobada de 
les artistes i posada en comú de les seves investigacions i preguntes, fins a SPORÁ PRÓGRAMA, 
entès com un espai per fer circular eines i metodologies, passant per el projecte ARAR, que partia 
d’un interès en desplegar cronologies no normatives, però que vam poder sostenir en un temps 
expandit gràcies a la pandèmia, o la mateixa línia de publicacions LO OTRO, les línies d’acció de La 
Caldera no han deixat de transformar-se en relació a les pràctiques artístiques que s’acullen, 
experimentant constantment amb els mecanismes i entorns que fan possible la seva transmissió i 
accessibilitat.  
 
En aquest sentit, el BRUTAL, no és més que l’evolució i conseqüència natural d’aquest procés, 
iniciat fa més de 6 anys amb la primera convocatòria pública per la direcció artística del centre. La 
seva concepció, producció i realització s’ha desplegat a llarg de tot el 2022, aglutinant bona part de 
les activitats, els recursos i les energies de La Caldera. El fet d’articular i combinar sota el mateix 
paraigües propostes tan diverses (contextos de transmissió, tallers o laboratoris de recerca, lectures 
i conferències performatives, trobades per compartir pràctiques sensibles i pràctiques físiques, 
visualitzacions, projeccions, concerts, recorreguts i exploracions espacials, instal·lacions i propostes 
expositives, mostres de treballs en procés i obres escèniques... ) ha acabat diluint definitivament les 
separacions habituals entre les diferents línies d’acció del centre, que ja no podem entendre, ni 
explicar, com a compartiments separats. Fins i tot la idea de ‘públic’, com se’l convoca, a què i per a 
què, s’ha desplaçat. 
 
Tot el BRUTAL s’ha generat en diàleg constant amb un col·lectiu d’artistes, gràcies a la complicitat i 
implicació de les quals s’ha convertit en un laboratori d’aprenentatges compartits. Un espai 
d’intercanvi de sabers corporals i coneixement especialment ric i intens, que ens ha portat a 
imaginar noves formes i canals de comunicació, ens ha permès experimentar de manera radical 
amb altres formats, temporalitats i dinàmiques relacionals idonis per a compartir les pràctiques 
sensibles de les/els artistes i, el més important, ha demostrat que aquestes són perfectament 
accessibles per a qualsevol persona amb un mínim de curiositat i el desig de formar part d’aquesta 
vivència col·lectiva de construcció d’una realitat (en) comú.  
 
Aquest era l’objectiu principal que ens va portar a iniciar el projecte i per nosaltres ha estat una 
satisfacció enorme la bona acollida i la resposta entusiasta per part de tota la gent que ha transitat 
les diverses activitats que s’han proposat al llarg d’aquest mesos. El fet que moltes d’aquestes 
persones s’hagin apropat a La Caldera en repetides ocasions, convertint-se en assídues, 
manifestant-nos el seu agraïment sincer per l’oportunitat de formar part i participar de les propostes, 
és el que li dona tot el sentit a aquesta aventura.  
 
Pel que fa a les residències, aquesta any s’ha tornar a ampliar el nombre de projectes seleccionats 
a la convocatòria pública, concedint un total de 19 residències: 16 de creació i 3 tècniques 
(inicialment eren 10 i 2 respectivament). A més de desenvolupar els seus processos de treball, hem 
aconseguit que algun(e)s de les/les artistes acollides en residència s’hagin implicat activament en el 
BRUTAL, gràcies a Los Tornados, una proposta de Lara Brown, dissenyada especialment per 
convidar-los a participar posant en joc les seves pràctiques.  
 
En paral·lel, hem seguit impulsant residències en xarxa, establint diferents col·laboracions amb 
altres espais de creació afins. Gràcies a això ha estat possible facilitar residències a artistes 
vinculades a La Caldera i/o que s’havien presentat a la convocatòria, havien estat molt ben 
considerats per la comissió selecció, però no disposàvem d’espai suficient per acollir-les al nostre 
centre: 3 a l’espai nyamnyam a Mieres, 3 a Los Barros (Madrid) i 1 a Citemor (Portugal).  
 
Sense oblidar tots els projectes de les sòcies i socis de La Caldera, que també gaudeixen d’espai 
d’assaig segons les seves necessitats per desenvolupar-lo, ni les nombroses residències i cessions 
d’espais que es realitzen en col·laboració amb altres agents del territori, com La Poderosa i l’Antic, 
l’Institut del Teatre o el Sâlmon. Festival amb el qual la Caldera està vinculada des de que va iniciar 
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la seva nova etapa i hem acompanyat aquest 2022 en el procés de constitució d’una entitat jurídica 
pròpia i en la selecció de l’equip curatorial responsable de l’edició 2023/24. 
 
Pel que fa a la exhibició, a més de tot el que s’ha generat dintre del BRUTAL, com cada any s’han 
dissenyat, produït i presentat altres programacions pròpies o en col·laboració: Dansa Metropolitana, 
Festival Grec o el mateix Sâlmon, incloent sempre treballs d’artistes que hem acollit i acompanyat, 
per facilitar-los els tan necessaris moments de visibilitat, i amb una excel·lent resposta del públic.  
 
Menció especial mereixen les Càpsules de Creació en Cru, de les quals en 2022 s’han realitzat 15 
edicions, arribant a un total de 63 des que es van començar a obrir aquest format de presentacions 
en 2017. Un espai de presentació de treballs en procés que ha anat augmentant poc a poc la seva 
capacitat de convocar públic, fins arribar a convertir-se en una programació amb entitat pròpia. 
 
Un any més hem participat a Creació i Museus, repetint amb l’equip del Castell de Montjuïc, per 
produir una proposta amb les creadores Raquel Gualtero i Raquel Klein, que es va presentar a la 
programació del Festival Grec.  
   
En relació a la creació de nous públics, hem seguit apostant per la programació Dansa a les 
Escoles, dirigida a grups d’infantil, primària i secundària, on cada any tenim llista d’espera, i la 
Programació Familiar associada. En la mateixa línia, s’han mantingut Dansalabo i els Tallers 
Familiars per on passen moltes de les/els artistes vinculats/des a La Caldera que tenen interès en 
posar-se en joc amb les seves pràctiques en aquest tipus de contextos. En l’àmbit educatiu hem 
continuat ampliant els tallers que oferim amb la Clàudia Moreso a  l’Escola Tres Fonts de les Corts, 
veïna de La Caldera, i incorporant a Mònica Muntaner i Linn Johansson.  
Enguany hem recuperat la normalitat de les activitats al carrer, com ara el Toc d’Inici de la Festa 
Major organitzat amb la participació de més entitats que mai, o el Dia de la Dansa amb el Centre 
d’Higiene Mental. I hem seguit acollint col·lectius amb risc d’exclusió social, com ara els tallers 
setmanals de dansa i diversitat funcional de Jordi Cortés, els espais Ivaginarium per a persones en 
procés de transició, un taller per a dones majors de 65 anys amb Lights on Stage, o un taller per a 
mares cuidadores amb l’Esther Forment.  
 
Per acabar ens agradaria comentar que a nivell de publicacions, tot i haver dedicat pràcticament tot 
l’any a la Poro Estratosfèrica - publicació per entregues dissenyada especialment per comunicar, 
informar i recollir rastres del BRUTAL-, hem seguit produint LO OTRO, la línia de publicacions de La 
Caldera, amb edicions vinculades a projectes d’artistes, com ‘Escribir con la lengua’ de la creadora 
cubana Martha Luisa Hernández Cadenas.  
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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 / treballar per apropar els 

processos de creació a joves i estudiants. 

 

Accions realitzades al 2022 

Programa Dansa a les escoles 

Dansalabo 

Tallers dansa creativa i expressió corporal a l'Escola Tres Fonts 

Programació de dansa 

Programació familiar  

Dansa integrada amb Jordi Cortès 

Toc d’Inici Festa Major 

Dia de la Dansa amb Centre Higiene Mental 

Projecte Lights Light 

 

 

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 2022 

Residències per a creadors 

Brutal 

Formació continuada per a professionals 

Participació en projectes de ciutat com Festival Salmon, Dansa. Metropolitana, Creació i Museus 

Càpsules de creació en cru 

Publicacions Lo Otro, línia editorial de La Caldera.  

Biblioteca sensible 



6 

 

 

 

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 2022 

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 

Col·laboració amb la Universitat de Barcelona en les Jornades ‘Art i pensament postfundacional, 

nous judicis estètics’ 

 

Residències en xarxa 

Residències en col·laboració amb La Poderosa, Antic Teatre, Sâlmon, Premi Institut Teatre, Mas 

NyamNyam (Mieres), Los Barros (Madrid) Citemor, Montemor-o-velho (Portugal) 

 

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 

Tallers de dansa creativa, amb Institut Escoles Tres Fonts de Les Corts 

 

Altres projectes educatius en xarxa 

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 2022 

Entrenaments per a professionals de l’APdC  

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 

Brutal 
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Accions realitzades al 2022 

Participació a jornades i reflexions sectorials  
Presentació La Caldera a Trobada Stalkers a Graner / 12 febrer 
Participació a Jornada ‘Mapa de residències a Catalunya’ de l’Associació de Companyies a SGAE / 
18 octubre 
Presentació La Caldera a Jornada ICUB a Escola Industrial: Taula rodona Accessibilitat, territori, 
gènere, diversitat cultural / 8 juliol 

 

 

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: cobrir moments de baixes per maternitat de dues persones de l’equip i la seva reducció 

horària / 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 2022 

Revisió i adequació dels sous de l’equip de treball 

Substitució per baixa de maternitat de dues de les integrants de l’equip   
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Càpsula de creació en cru d’Amaranta Velarde 
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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 
Juan Diego Calzada, Júlia Iranzo, Rosa Romero, Montse Colomé, Park Keito, Personaje Personaje i 
Symphony of the Seas, Sergi Faüstino, Lídia Zoilo, Adrián Vega, Norberto Llopis, Mar Garcia i Javi 
Soler. 
 
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 2022 

> Residències de creació: 89 
16 residències de creació per convocatòria pública 
14 residències de creació d’artistes residents estables  
19 residències de creació en xarxa, en col•laboració amb altres entitats / esdeveniments 
14 residències de creació d’interès artístic / Altres residències 
21 residències de creació en lloguer 
  5 residències en continuïtat d’anys anteriors 

 
> Residències tècniques: 6 

3 residències tècniques per convocatòria pública 
2 residència tècnica d’artistes residents estables 
1 residències tècniques en lloguer 
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Convocatòria pública de residències 

Residències de creació realitzades: 

ADRIÁN VEGA - Los lunares del puma 

Los Lunares del Puma és un Videoblog performatiu que genera una experiència voyeur on podem 
entrar a la sala d'assaig d'un artista. Los lunares del puma és el procés d'escoltar-se a un mateix, 
d'escoltar el seu so, d'entendre la interculturalitat, el patrimoni corpori i sonor que s'hi ha generat 
gràcies a la trobada amb la dansa. 

Durant aquesta residència ha pogut aprofundir en el conflicte entre compàs i ritme. Estudiar la 
textura del cos partint de la sonoritat de l'espai. Seguir visitant el patrimoni corpori que ha anat 
acumulant en els darrers anys, i revisar els possibles formats d'aquest videobloc performatiu. 

Dates de residència: del 5 al 25 de febrer i del 4 d’abril al 22 de juliol. 

 

ANABELLA PAREJA ROBINSON - Water my dances, Water my thinking: Ceremonia 

Water my dances, water my thinkinges és una proposta de recerca simbiòtica performativa en 
què penso amb l'aigua, com una alternativa al dominant imaginari de l'antropocé, una possibilitat per 
repensar els assumptes corporals més enllà de la imaginació humanista i una manera d'estimular-
me entrenament com a humana per ser més sensible i conscient de l’entorn físic i social que 
m’envolta. 

Durant la seva residència a La Caldera ha pogut donar forma a una CERIMÒNIA on ha pogut 
compartir amb altres éssers vives totes aquestes pràctiques, reflexions i teories que el pensar amb 
l'aigua li va suggerir. 

Dates de residencia: del 2 de febrer al 19 d’abril. 

 

CECILIA COLACRAI - R.A.V.E. 

R.A.V.E. Partint de la idea de límit i de fi, es proposa una investigació del llenguatge escènic, que 
convidi a reflexionar sobre l'instint i la insistència dels éssers humans per preservar la pròpia 
espècie. 

En una època de tanta acceleració, com la nostra, reflexionar al voltant de la nostra percepció del 
temps va sorgir com una necessitat. L'esdevenir, la idea de cicle, el retorn a allò conegut, el revenir, 
el temps implacable, la idea de permanència vs el canvi, allò indefinit, allò previsible, la durada i la 
incessant transformació, són alguns dels disparadors per a la construcció d'aquest solo que, 
inevitablement, en obrir hipòtesis sobre el futur també les obre sobre els començaments… 

Durant la seva residència a La Caldera ha començat a definir el llenguatge i la dramatúrgia de la 
proposta, així com els elements escenogràfics, sonors i visuals. Per això ha treballat de la mà dels 
diferents col·laboradors del projecte. Entendre el material sensible de R.A.V.E l’ajudat a aprofundir 
en el to, els ambients, l'atmosfera i els estats per on poder anar viatjant tant el propi espai com la 
intèrpret i l'espectador.  

Dates de residència: del 4 d’abril al 20 de juny. 



11 

 

JOSE VELASCO – Lo que no se ve 

Lo que no se ve és una investigació sobre la visualitat en les arts escèniques a través de diferents 
dispositius de representació i experiments visuals sobre la insistència, la immediatesa i el desig. La 
foscor, alguna cosa entre mitges, la mida o la perspectiva de vegades ens impossibiliten veure de la 
manera que acostumem. L'objecte mirat deixa d'existir i només a través d'altres sentits com l'orella o 
la intuïció podem reconstruir-ho. El resultat és una imatge incompleta, distorsionada i generada a 
parts iguals entre el que passa al nostre voltant, els nostres desitjos i la nostra cultura visual. 
Aquesta investigació aborda l'espai entre allò que es veu i no es veu com una pregunta de 
possibilitats infinites sobre la nostra imaginació i projeccions a través d'experiments sobre la 
insistència, la immediatesa i el desig. 
 
A la nostra vida diària les formes de veure es troben sotmeses a lògiques principalment productives i 
la nostra atenció es concentra en els objectes que ens poden tornar comoditat, entreteniment o 
satisfacció personal. A més, els estímuls visuals que massifiquen el nostre entorn converteixen el 
mirar en una acció jerarquitzant dividint la realitat entre allò que es considera desitjable i es posa al 
centre, i allò indesitjable relegat a la perifèria de la nostra atenció. Com mapejar i redissenyar l’espai 
i la intensitat d’aquestes atencions és una de les preguntes que travessa la recerca. 
 
Les arts escèniques poden posar a prova la nostra mirada en temps real de manera efectiva ja que 
compten amb un marc específic de convencions; la disposició espacial entre públic i obra, la 
temporalitat compartida, el ritual previ i posterior a la peça… El que no es veu tracta d'investigar la 
reconstrucció d'aquestes convencions per propiciar noves formes de veure, encara que algunes 
siguin improductives com mirar a la foscor, o fer-ho amb els ulls tancats. Veure, mirar, observar, 
contemplar, són accions possibilitades per límits específics, la tasca a la recerca ha estat descobrir-
los i practicar-los per actualitzar-los i desplaçar-los cap a altres cossos d'actuació. 
 
Dates de residència: del 2 de maig al 16 de juny. 

 

JUAN DIEGO CALZADA– ISABEL DO DIEGO- Bestia Sagrada  

Bestia Sagrada és un àlbum, un concert escènic i una pel·lícula. A nivell escènic la peça es mou 
entre el Tablao flamenc, el Retaule medieval, Almimbar, Minbar àrab i el Bunraku japonès. Un 
hàbitat per al cant monstruós d'electrònica sacralitzada; permeabilizar el 'quejío' flamenc amb la 
fisicalitat vocal de les diferents litúrgies; com el cant sacre de l'edat mitjana europeu, l'anomenada a 
l'oració a Mesopotàmia o l'oratòria del Bunraku japonès. Igualment suposa un entorn per a la dansa 
bastarda de moviments sobrenaturals com succeeix en alguns ritus religiosos i folklòrics. Dedicant 
especial atenció al canti i ball folklòric del Vito. 
 
Projecte en col·laboració amb Nazarío Díaz i Antonio L. Pedrada. 

Dates de residència: del 16 de febrer al 6 de març. 

 

PERSONAJE PERSONAJE I SYMPHONY OF THE SEAS – Comerse a una travesti. 
Canibalismos Queer  

Comerse a una travesti. Canibalismos Queer. Projecte de recerca a la cruïlla entre les Arts Vives, 
com a representant de les Belles Arts en aquest procés, i el Travestisme, arrelat a les Males Arts. 
Aquest projecte té com a objectiu construir una peça escènica que posi èmfasi en les metodologies 
col·laboratives, l'intercanvi amb altres agents socials i el caràcter processual de la proposta. Menjar-
se a una Travesti és un intent per ser-canalitzar l'altra. L'antropofàgia com a pràctica prehistòrica 
però també molt vinculada a les cultures i els imaginaris en territoris posteriorment colonitzats, no 
apareix tant com un instint de supervivència sinó més aviat com un fenomen cultural i simbòlic 
radical. Aquest fenomen, com es practica a les comunitats guaraníes, operava en forma de la 
creença màgica que en menjar-se la víctima, s'adquiriran totes les seves aptituds, valors, sabers, 
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força i relats. Al Brasil, el mite de l'antropofagia segueix encara actiu en una mena d'atracament de 
patrons culturals forans que la societat brasilera retorna en forma de contra-cultura. 

L'afecte comporta emmagatzemar un altre cos dins del teu, una mena de canibalisme simbòlic que 
passa per la mirada cap a allò altre, des de la seducció i la ritualització. És del nostre interès 
explorar aquesta relació amb l'altra, activant estratègies performatives, de moviment i de 
col·laboració. 

I potser no hi ha una lògica més transvestida que el canibalisme. Potser el canibalisme només 
amenaça i devora l'Home, mentre que el transvesti, en aquell interioritzar i sentir en l'íntim l'Altra, 
viu. Perquè no hi ha res més transvestit que poder parlar en nom de l'altra (amb l'altra). Perquè no hi 
ha res més travesti que substituir l'altra quan no hi és, i fer-la present a través del propi lloc, en una. 
Perquè no hi ha res més travesti que engolir la teva pròpia companya i habitar juntes en cossos 
compartits. Aquest projecte neix amb la urgència de trobar-nos, parlar-nos i recordar-nos que encara 
som aquí, que estem juntes i que existim, però no sense devorar-nos entre nosaltres. 
 
Dates de residència: del 1 al 19 d’agost 
 
 
 
JULIA IRANZO GOMEZ - Ningú morirà després de mi 

Ningú morirà després de mi. El projecte arrenca amb una investigació escènica amb una mirada 
transdisciplinar que la performer Julia Irango duu a terme a la tardor del 2020 en conjunt amb 
l'arquitecte Jorge Nieto. Amb vista a aprofundir en les línies esbossades i amb vista a consolidar el 
projecte, s'incorporen Itziar Barriobero i Gina Aspa com a assistent de direcció i coreografia i 
productora, respectivament. En aquests moments, la companyia treballa en la creació d'una peça de 
llarg format, Ningú morirà després de mi, en què es posen dempeus les troballes d’aquestes 
investigacions. 

A Ningú morirà després de mi es dóna vida a un món altre: un món gairebé aquest, però no del tot 
aquest. En aquesta obra treballem entorn de la perplexitat i la nostra relació amb el que és estrany, 
no en el sentit del que és desconegut o mai vist, sinó de les maneres que tenen els elements –a 
priori familiars- de presentar-se i relacionar-se entre si. La cultura pop actua com a substrat 
compartit des d'on explorar allò estrany. Apropant elements que no acostumem a veure junts, 
intentem desplegar un paisatge de convivències desviades, en què cossos i objectes tornen a 
aprendre a relacionar-se entre si. L'obra s'articula des dels potencials afectius de la dimensió 
coreogràfica de la matèria en relació a l'espectador, la mirada del qual llisca entre allò agradable i 
desagradable, allò amenaçant i allò inofensiu, allò familiar i allò altre, allò cute i allò cringe, allò 
solemne i allò divertit. 

L'obra reflecteix la manera com es va posar dempeus, a través de l'acoblament de nombroses 
càpsules coreoescenogràfiques. Cadascuna d'aquestes càpsules es posa dempeus de manera 
autònoma com un assemblatge de cossos, objectes i protocols d'interacció. A la residència han 
aprofundit en algunes de les càpsules que ja venien treballant, així com han posat en peus d'altres 
que tenien redactades. 

Dates de residència: del 14 de març al 16 d’abril 

 

MACARENA RECUERDA - COSA. Intervenir un cuerpo 

COSA. Intervenir un cuerpo  és un laboratori on han investigat com en intervenir un cos es poden 
generar múltiples lectures. A través de la composició i ús de diferents materials han observat com el 
cos es transforma. Han obert tres línies de recerca: forma, moviment i so; centrant-se en la mirada i 
les possibles interpretacions que genera a l'imaginari del que observa. 
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Dates de residència: 31 d’octubre al 11 de novembre 

 

MAR GARCIA MARTÍ I JAVIER SOLER GINER - Nicolasito Pertusato 

Nicolasito Pertusato. El punt de partida de la proposta sorgeix fa uns anys a València, durant una 
de les sessions al CI-Botànic amb Norberto Llopis en què analitzem, interpretem i reinterpretem el 
quadre de Las Meninas (1656) de Diego Velázquez. Entre algunes de les conclusions que vam 
treure (van ser moltes, algunes realment coherents i d'altres no, però en realitat sí) ens vam topar 
amb el concepte d'autoria que reflectia la part iconològica del quadre; quan l'autor executa 
desapareix de la imatge o la necessitat que té el capitalisme del concepte d'autor en si mateix, són 
algunes idees. 

Per tant, el que han treballat amb la proposta ha estat en un inici recuperar aquesta anàlisi del 
quadre de Las Meninas, han fet una anàlisi iconogràfica d'allò que veien i han plantejat què podria 
significar o què voldria significar. 
 
Dates de residència: 20 de gener al 17 de juny 
 
 
MARTHA LUISA HERNÁNDEZ CADENAS - Escribir con la lengua 

Escribir con la lengua és una declaració sensible i política on m'interrogo per la cal·ligrafia i la 
memòria del múscul. Des del bavosseig i la convivència de múltiples sabers, desenvoluparia 
cartografies d'estats i fluids, a partir d'urgències poètiques i escèniques. 

Busco radicalitzar la investigació en una escriptura corpòria i expandida. Experimentar amb una 
grafia de la llengua, sostinguda per l'edició d'un llibre, i una sèrie d'instal·lacions i de performances. 

Dates de residència: 21 d’abril a l’11 de juny 

 

MONTSE COLOMÉ – Celebration 

Celebration. Ballo des del cinc anys i la meva trajectòria professional sempre ha estat molt 
eclèctica: He portat a terme treballs més personals, però sempre he treballat més per encàrrec, tant 
en el món de la dansa com en el del teatre. L’any 2015 viatjant per feina cap a les Illes Canàries, un 
lloc on sempre m’he sentit com a casa, em vaig començar a plantejar per què no crear un solo on 
pogués parlar d’identitat, de maduresa, de què vol dir fer-se gran si has treballat sempre amb el cos, 
un cos que és va transformant. Per què no fer un solo al voltant del meu 65 aniversari. 

Primer vaig plantejar-me el solo com una celebració, d’aquí el títol de la peça: Celebration, una 
celebració dels meus 65 anys , una celebració de 60 anys ballant i bellugant-me al voltant de les arts 
escèniques. M’agradaria re-ballar tot el que he ballat, vull explicar per on he passat, vull compartir 
amb el públic un trosset de la meva història, de les meves vivències. 
 
Des del 2015, moment on sorgeix l’idea de Celebration, he anat escrivint tot el que vull treballar a la 
peça. Sento que ha arribat el moment de passar a l’acció.  

A escena ha estat ella sola però ha comptat amb la col·laboració de Sergi Faüstino que s’ha fet 
càrrec de la part audiovisual així com també de mirada externa al projecte. 

Dates de residència: 2 de maig al 4 d’agost i del 16 de setembre al 16 de desembre.  
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NOON collective – NOON 

NOON. Aquest any NOON han treballat per aprofundir en la comprensió de com crear un espai 
immersiu suau. En treballs anteriors sempre han treballat en formats on el públic es troba dispers 
per l'espai, capaç de moure's lliurement però ara han treballat nous mètodes per convidar el públic i 
ballar i compondre juntes. Aquesta recerca s’ha desenvolupat en diverses proves durant l'any i 
també ha estat el punt de partida d'una nova instal·lació performativa. 

Dates de residència: 10 al 30 de juliol 

 

NORBERTO LLOPIS - La Doble Sesión 

La Doble Sesión, és una creació inspirada en la conferència pronunciada per Jacques Derrida el 
1972 sota aquest mateix nom [La double Séance]. En aquesta conferència, Derrida, entre d'altres, 
parla sobre la naturalesa dels esdeveniments, sobre la impossibilitat de tancar un esdeveniment en 
una unitat. La seva conferència, de fet, prendrà lloc en dues sessions diferents que en certa manera 
es complementen, fins al punt de ser en certa manera inseparables l'una de l'altra. Les dues 
sessions seran inseparables i diferents l'una respecte a l'altra com l'escriptura és inseparable del 
paper que dóna suport a l'escriptura, doble i inseparable com la tinta i el paper. 

En performance i/o dansa, es tendeix a entendre el que passa a l'espai, o a l'escenari, com una 
cosa única, una cosa singular en si mateixa. Però aquesta unicitat o aquesta singularitat, és 
realment inherent a la dansa i a la performance? O és un efecte produït pel marc, pels límits sota els 
quals determinem la presència real a escena? Aquest mateix marc de la performance, en 
concentrar-se en una presència singular, no pararia en certa manera lʼesdevenir de lʼesdeveniment? 
En certa manera, no tallaria la seva relació amb el fora espai-temporal de l'esdeveniment teatral 
singularitzat? 

A La Doble Sesión, han portat la seva atenció a la invisibilitat d'aquest marc, la invisibilitat d’aquest 
conjunt de condicions sota les quals entenen un esdeveniment teatral o esdevenir el moviment. 
L'espai que ofereix el teatre i que en certa manera no es qüestiona, és ser un esdeveniment puntual 
i en certa manera contingut en si mateix. És un esdeveniment que naturalment es repeteix diversos 
dies, però si acudeixes diversos dies, veuràs la mateixa peça com a unitat nuclear. Es convoca un 
públic que assisteix el dia de la representació i que sap que aquell dia succeeix la peça en què s'ha 
estat treballant. Igual que Lucio Fontana esquinçava el llenç per deixar veure el lloc on es pinta, 
nosaltres, a La Doble Sesión han esquinçat l'esdeveniment en si mateix, partint-lo en dues seccions, 
en dues sessions, per trastocar i desconstruir aquesta condició del teatre, per fer visible el fet mateix 
del teatre, el costat més buit. Per descomptat l'especificitat de la seva proposta no és només que la 
seva peça ha succeït en dues sessions diferents, això és una cosa ja molt practicada al nostre 
sector, hi ha molta gent treballant a obrir aquesta condició, es poden veure peces serials, o 
esdeveniments curatorials que ocupen diversos dies. L'especificitat de la seva proposta és que ha 
estat ideada per reflexionar sobre la naturalesa doble de la seva peça, la seva proposta ha de forçar 
que l'espectador rebi una experiència del temps de la seva peça com una cosa incompletable. 

Dates de residència: 8 de gener al 6 de febrer 

 

PARK KEITO – Rokatei 

ROKATEI 
Rokatei és una performance, coreografia, poesia i so creat per Park Keito (Kotomi Nishiwaki i Miquel 
Casaponsa) emprant com a punt de partida els poemes de Takahide Nishiwaki (1913-2002, avi de la 
Kotomi). Els seus 3 llibres publicats inclouen una sèrie de poemes Tankaque va escriure durant els 
seus viatges pel Japó. Tanka és una composició poètica japonesa breu, que parla del caràcter 
efimer de l’ésser humà, la no-perdurabilitat, la transcendència i la natura. Hem fet una selecció 
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d’aquests poemes per poder fer el recorregut personal i alhora interpretatiu d’aquestes instantànies 
poètiques que descriu i experimenta a diferents llocs amb diferents personatges i reflexions. Com 
redibuixar un mapa coreogràfic d’estats canalitzadors i posar-los a escena. Aquests llocs 
desconeguts per a nosaltres, s’han anat convertint en diferents mons ideals; en una sèrie d’estats 
sintetitzadors im-possibles.  

El que va descriure com una emoció en un lloc concret s’ha convertit en un món utòpic i encantador. 
El nostre objectiu és construir un moment utòpic a través d’aquests poemes?. Utopia podria ser una 
societat amb llibertat i disciplina o un lloc on viure una vida rica sense ser controlat per ningú i sense 
conflictes o un món tranquil alliberat de les molèsties d’aquest món (ZEN). Quina podria ser la 
nostra utopia? El moment, el moment podria ser una utopia? Hem d’anar a algun lloc per trobar-ne 
un? O el tenim? La utopia va néixer criticant la realitat i es critica des de la realitat, i en resposta a 
aquesta crítica. És una història de crítica mútua entre realitat i ideals. La utopia sempre ha tornat a 
qüestionar quin tipus de societat és millor i més feliç per als humans. "Com la utopia respon a una 
contradicció inherent: el desig de millorar per ser perfecte i qualsevol intent d'aconseguir-ho sempre 
fracassarà". Aquesta sèrie de poemes ens porten a fer reflexions sobre la naturalesa de l’ésser 
humà, sobre els canvis en la nostra societat i la incertesa constant. 

Dates de residència: 16 de maig al 5 de juny, del 5 a l’11 de setembre i del 28 de novembre a l’1 de 
desembre 

 

ROSA ROMERO - Soy un baile 

Soy un baile. En una realitat paral·lela el cos podria no existir. Els pensadors s'han anat preguntant 
en les diferents èpoques què és cos i què és ànima o esperit, i com podrien relacionar-se totes dues 
parts. En aquesta altra existència el cos podria no tenir un paper principal en la pel·lícula; ser 
transcendit. La mecànica sistèmica actual capitalitza els cossos fins a tal punt, que fa que l'única 
forma possible de contraatacar sigui destruir-los. Per a això seria necessari inventar noves 
alternatives de cos, noves caixes on tancar-ho i nous mètodes perquè continuïn sent ens vius i 
sensibles no materialitzats en la fisicitat. SOC UN BALL és un simulacre d'un altre pla d’existència 
on els cossos poden ser sons, objectes, un record o un ball. Triar ser un ball hauria de ser una 
forma digna de cos. 
 
Dates de residència: 18 d’abril al 30 de juny i del 17 d’octubre al 30 de novembre. 

 

SERGI FAÜSTINO - Una certa esplendor o Faustino's all star 

Una certa esplendor o Faustino's all star. Tinc curiositat per saber com ha estat el camí que han 
recorregut altres persones-creadores-de la meva edat. Unes persones per les que tinc una gran 
admiració tant a nivell artístic com personal i, que pel fet d’estar treballant en el mateix camp durant 
el mateix període de temps però en diferents llocs i àmbits, s’hauran trobat amb situacions 
semblants a les que m’he pogut trobar jo mateix, ja sigui relacionades amb la creació o amb els 
diferents moments vitals que hem anat passant doncs com tots sabem, una cosa està 
intrínsecament lligada a l’altra.  
La proposta ha buscat omplir les parts que no conexia del seu recorregut artístic i vital per a poder 
entendre tot allò que els ha passat i els ha fet ser qui són ara mateix. Qui són aquestes persones? 
Sandra Gómez, Paz Rojo, Carmelo Fernández, Sònia Gómez i Mario G. Saez. 

La primera part del treball ha estat proposar a cada una de les creadores amb les que volia treballar 
que facin un solo per a ell a partir dels interessos que tinguin actualment. Sergi no ha proposat cap 
tema, només s’ha ofert com a intèrpret. El resultat final d’aquesta primera part seran cinc solos per a 
ser presentats de manera conjunta.  
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Paral·lelament al treball dels solos hi ha una documentació del recorregut artístic i vital de cada un 
dels sis -Sergi també s’inclou- participants en el projecte. 

Dates de residència: 5 de setembre al 16 de desembre 

 
b) Residències tècniques: 

ANNA FONTANET BASSAS - NAN (Now ask nothing- nothing ask now) 

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

Va ser projecte resident de creació al 2020. 

Dates de residència: assajos de creació del 3 al 9 d’octubre, del 12, 14 i 22 de desembre  

Residència tècnica: del 9 al 14 de gener (del 2023). 

 

FRAN MARTÍNEZ – Transfixión 

Transfixión és una peça sobre el fer. En excés. Un exercici de misticisme de baixa intensitat. Una 
pràctica a mig camí entre el coreogràfic i l'oració. "Entrem més endins en l'espessor". 
Una pràctica coreogràfica que té com a objecte travessar el cos i, amb ell, totes les seves capes, 
tots els cossos que conté un cos. I sabent que arribar a l'èxtasi i a la comunió amb el Tot és una 
miqueta difícil, ara com ara ens mantindrem en la pràctica, en l'exercici, en el fer. 
Acompanyen la peça textos de Santa Teresa d'Àvila, Sant Joan de la Creu i Sor Juana Inés de la 
Creu. Rastregem en les seves paraules aquells maneres de fer que van travessar els seus cossos. 
Després d'un procés de recerca de quatre anys i l'eclosió de l'última trobada gràcies a la residència 
de recerca a La Caldera l'agost passat (juntament amb Juan Diego Calzada, responsable per l'espai 
sonor i Natalia Fernandes com a ull extern), l'últim pas abans de l'estrena de TRANSFIXIÓN ha 
estat l'oportunitat d'una nova trobada per a treballar les qüestions tècniques. 
 
TRANSFIXIÓN compta amb el suport de Centre Cultural Conde Duque + Coreògrafs en Comunitat 
(projecte BATEGATS de suport a nuevxs creadrxs), Centre Dansa Canal, Teatre Ensalle i La 
Caldera. A més, amb un suport a la Creació de Teatre Ensalle a través de la AGADIC –Axencia 
Galega dones Indústries Culturais. 
 
Dates de residència: 5 al 14 de març. 

 

SOMME COLLECTIVE - Elucubraciones 

Elucubraciones és una performance-recerca que reflexiona i investiga entorn de la genealogia, en 
relació a la noció de temps i d'agència. Mitjançant l'activació i el diàleg dels nostres cossos en 
escena, anem fabulant ficcions i veritats, desplegant formes, gestos, objectes i històries nascudes 
de les nostres elucubracions. Enmig d'aquest teixit, transformacions: allò que era personal esdevé 
universal, els relats es tornen atemporals i actuals, els fantasmes s'encarnen i esdevenen presència 
 
Dates de residència: del 5 al 10 de setembre 
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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: 
 
AMARANTA VELARDE – Desbordes 
 
Desbordes. El projecte investiga els conceptes de desbordament i contenció en relació amb 
l'estètica escènica, la corporalitat i el llenguatge coreogràfic. Indaga en la necessitat de cercar estat 
alterats de consciència i la producció d'identitats alternes com a via d'escapament als límits 
quotidians i la condició de buit humà. 
 
Com a punt referencial d'inspiració, el projecte Desbordes mira cap a l'estètica camp i el moviment 
efímer dels anys 80 anomenat New Romantics. La barreja d'elements que el comporten, la seva 
estètica kitsch, el seu optimisme exuberància, les característiques andrògines i la teatralització que 
implica la desnaturalització i l'artificialitat a través de l'excés i l'evasió són el punt de partida del 
treball. 
 
Dates de residència: 14 d’abril al 7 de juliol 
 
 
 
VICTOR COLMENERO - Burn your garden 
 
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 seva intenció ha estat explorar el cos com a generador de paisatges però també com a paisatge 
en si mateix. L'interessa observar aquest moment de transició que diu dins el projecte 
fenomenologies i que s'inspiren en la realitat però també en la ciència ficció: craquelat, 
efervescència, dissolució ... 
 
Dates de residència: 12 al 14 de gener 
 
 
 
BLANCA TOLSÀ – Ecoica 
 
Ecoica és el germen d'una primera fase de projecte de solo en residència. Una recerca focalitzada 
en entendre on resideix el desig que acciona el seu cos i entendre per què aquest es materialitza en 
formes que responen a un imaginari comú. A partir d'aquí, l'interès és desmuntar aquestes 
associacions des de l'estímul rítmic, sonor i formal amb la finalitat de trobar un cos més fidel. 
 
Dates de residència: 19 de gener al 6 de març 

 
 
 
INICIATIVA SEXUAL FEMENINA – Perpetua Felicidá 
 
Amb Perpetua Felicidá ens vam proposar una investigació sobre 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 retroalimenten i moltes vegades s'identifiquen. 

Dates de residència:3 i 4 de febrer 
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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. 
 
Dates de residència: del 23 al 25 de febrer  
 

 
Residències artistes residents (socis Caldera) 
La Caldera està formada per un col·lectiu de socis que, com a artistes residents estables, tenen 
accés als espais del centre per desenvolupar els seus projectes (fins a un màxim d'ocupació d'un 
50%), a canvi dels serveis que realitzen. 
 
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, Roser López Espinosa, Sebastián García Ferro, Miquel Ruiz i 
Rosa Pino 
 
Hem realitzat 13 residències de creació amb diferents projectes proposats per les sòcies i socis: 
ROSER LÓPEZ _Cometa, Novembre, Aurora i Trama 

Roser López ha realitzat assajos de les diverses produccions que té actualment en gira: Cometa, 
Novembre i Trama. I ha realitzat una residència de creació per a la nova producció Aurora per a la 
MiR Dance Company. 

Dates assajos i residència: del 7 al 9 de gener, 21 i 27 de gener, 9, 14 i 25 de febrer, 9, 21, 22, 23 i 
29 de març, 12, del 16 al 27 de maig, del 20 al 23 de juny, de l’11 al 15 de juliol, 22 de juliol, del 15 
al 21 d’agost, 31 d’octubre i 1 de novembre, 20, 21, 23 i 30 de desembre. 

 

JORDI CORTÉS i Liant la Troca – Dansa en la diversitat, Truly Yours, Akompasado 

Jordi Cortés ha realizat assajos conjuntament amb Liant la Troca, amb el projecte Truly Yours en 
col·laboració amb Thomas Mettler, i la nova creació Akompasado amb el ballarí de flamenc Iván 
Góngora. 

Dates assajos i residència: 22 de febrer, 1, 9, 10, 11, 12 i 13 de març i 21 de novembre. 

 

ALEXIS EUPIERRE – Danzas del infierno  

Nova creació d’Alexis Eupierre juntament amb Núria Guiu i Guillermo Weickert. 

Dates de residència: del 12 al 29 de juliol, de l’1 a l’11 de setembre, 8 al 17 de novembre, del 13 al 
19 de desembre 

 

RAÜL PERALES –Kiss me Love, amb Les Antonietes i Pruna, amb el Col·lectiu Nins 

Dates assajos i residència: 14 de març, del 13 al 17 de juny i 22 i 23 de setembre. 

 

INÉS BOZA_ Bi-Hots, dos pulsaciones, un corazón, amb Edurne Arizu. presentat a La 
Ciudadela de Pamplona 
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Dates assajos i residència: 2, 3, 22, 23 i 24 d’agost, 7, 8, 9 de setembre i 16 de desembre. 

 

MIQUEL RUIZ_BLACK BLOCK de la cia 941 (Jordi Cortés, Mercè Recacha i Miquel Ruiz) pre 
estrenat a La Caldera i estrenat a Vallromanes 

Dates assajos i residència: 18, 27 de juliol i 10 d’agost 

 

SEBASTIAN GARCIA FERRO_Upper 

Dates assajos i residència: 18 de març i 22 d’agost 

 

MONTSE COLOMÉ_Projecte amb Oriol Sauleda per presentar a la Sala Beckett, FiraTàrrega i 
Festival de poesia de Sant Cugat durant el 2023. 

Dates assajos i residència: 5, 6 i 11 d’octubre i 27 i 28 de desembre. 

 

Pel que fa a les residències tècniques, s’han realitzat 2 residències tècniques:  

Cia. La peleona amb el projecte Estat De(s)gràcia: del 9 al 15 de maig de 2022. Producció del soci 
Raül Perales 

Danzas del infierno d’Alexis Eupierre: del 20 al 22 de desembre de 2022. 

 

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

Residències que sorgeixen a partir del contacte i el diàleg amb altres agents per establir 
col·laboracions que ajudin a oferir continuïtat a la feina dels creadors i a la seva circulació entre 
diferents territoris. 

 
Festival Sâlmon: arrel de la participació de La Caldera en el Festival Sâlmon s’acullen els assajos 
de diferents propostes que es van presentar: 

BURN BABY, BURN! (taller d’art travesti) - Amb el Colectivo TeknoDrag: Symphony of the Seas 
(Xavier Manubens) i Mama Lynch (Lyn Diniz). 
SOLO VINE A BAÑARME Andrea Pellejero 
EL PAPEL ES LA PISTA (activació d’una publicació) - Anabella Pareja Robinson 
DARRERE ELS ULLS, DAVANT L’ESQUENA (conferència performativa) - Alexandra Laudo 
[Heroínas de la Cultura] amb la col·laboració d’Oscar Holloway 
NIGREDO (taller i pràctiques de moviment) – Paz Rojo 
 
Calendari: del 7 al 13 de febrer de 2022. 
 
Dansa Metropolitana: arrel de la participació de La Caldera en la Quinzena de la Dansa 
Metropolitana, s’acullen els assajos de diferents propostes que es presentaran: 

POL JIMÉNEZ – Fauno 
Dates assajos i residència: 16, 17, 18, 19 de març 
JOÃO  LIMA – Cavalho do Cão 
Dates assajos i residència: 23 i 24 de febrer, 3, 8, 10, 15, 17, 19 de març 
LARA BROWN – Bailar o Lo Salvaje 
Dates assajos i residència: 8, 10, 16 i 19 de febrer, 21, 22, 23, 25 i 26 de març 
RAQUEL GUALTERO – Panorama 
Dates assajos i residència:10 de febrer, 9 de març, 20, 21, 24, 25, 26 de març 
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Projecte Perifèric Europes Portugal i Grècia: en relació a aquest projecte europeu en el que 
portem treballant ja des del 2017, enguany no hem acollit cap projecte de les estructures 
participants però hem facilitat la residència de Sociedad Doctor Alonso a Citemor per preparar el 
“solo” de Sofia “Noche Cañón” que va tenir la seva residència durant la segona quinzena de juliol.  
 
Residència Premi Institut del Teatre, La Caldera col·labora oferint espai d'assaig per a un dels 
projectes finalistes en la segona fase del concurs. La premiada Marina Fueyo ha estat resident en 
La Caldera des del 3 d’octubre al 7 de desembre amb el projecte ‘The weak side’. 

 
Residència en xarxa al Mas Nyamnyam: Seguim el diàleg amb Ariadna Rodríguez i Iñaki Álvarez 
(col·lectiu Nyamnyam) que tan bons resultats va donar al 2021. Una col·laboració que aquest any 
s’ha traduït en 3 accions que han tingut lloc al Mas Nyamnyam, situat a Mieres (La Garrotxa): amb 
SERGI FAÜSTINO amb el projecte Una certa esplendor o Faustino’s all star facilitant espai de 
treball i acompanyament del 9 al 22 de gener 
ADALINE ANOBILE amb el projecte FLOUES/ rêvé facilitant espai de treball i acompanyament del 
3 al 16 de gener 
IERA DELP I SARAH RENAU residència artística relacionada amb el context del Brutal 2022 i la 
publicació de la Poroestratosférica, del 7 a l’11 de desembre 
 
Residència en xarxa amb La Poderosa: S’acullen els assajos dels artistes MALEN ITURRI i 
MATÍAS DAPORTA, amb l’acompanyament de CARMELO SALAZAR, del 14 al 20 de febrer del 
2022. 

Residència en xarxa amb Los Barros: també mantenim la col·laboració amb l’espai de Los 
Barros, que gestiona Elena Córdoba i Carlos Marquerie, en el que hem facilitat tres residències de 
creació: 

NATALIA FERNANDES, residència de creació del 13 al 17d’abril i de l’11 al 24 de juliol 

BLANCA G. TERÁN, residència de creació 28 març al 10 d’abril i del 20 al 26 de juny 

MÒNICA VALENCIANO I GABRIELA HALAC residència d’escriptura per preparar una futura 
publicació del 17 al 21 d'octubre 

 

Residència en xarxa amb l’Antic Teatre i La Poderosa: hem acollit a La Caldera una residència 
de creació de Bea Fernández i Carmelo Salazar amb el projecte Tengo un problema 
contemporáneo, del 25 d’agost al 4 de setembre i del 3 al 26 d’octubre.  

 
 

Residències d’interès artístic i altres residències 
Hi ha altres motius que poden donar lloc a cessions d'espai i residències artístiques i/o tècniques, en 
la majoria dels casos sorgeixen del diàleg i la proximitat i solen establir condicions específiques 
adequades a cada projecte; establint un lloguer o a través d'un intercanvi; per la qualitat i interès 
artístic del projecte o la maduresa i reconeixement de la trajectòria del creador que ho proposa; per 
connectar de manera especial amb les línies d'acció prioritàries del centre en aquest moment; 
apadrinaments puntuals per part d'un soci, especialment en casos de joves creadors. 
 
Aquest any la majoria d’aquests espais de residència han estat connectats al Brutal 2022, ja sigui 
per preparar pràctiques individuals o col·lectives, per poder preparar la programació duta a terme a 
dins del projecte del Brutal o per generar altres contextos específics. Algunes de les artistes que han 
estat residents per preparar activitats, accions, pràctiques o espectacles han sigut Itxaso Corral, 
Sergi Faüstino, Victoria Pérez-Royo, Lara Brown, Anabella Pareja, Adaline Anobile, Ona Bros, Ana 
Buitrago, Esther Rodríguez-Barbero, Oscar Dasí, Elena Córdoba i Júlia Rubies. 
Dates: del 25 al 29 de juliol, del 15 al 21 d’agost, del 12 la 16 de setembre, 18, 19, 20, 21 i 22 de 
setembre, del 17 al 25 de novembre, 1 i 2 de desembre   
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Residència de Milagros Garcia Salguei amb el projecte Es pecado que una virgen ríe con descaro 
del 30 de maig al 22 de juny i de l’1 al 5 d’agost. 
 
Residència de Lautaro Reyes del 17 al 28 de maig. 

 
 

Residències de lloguer  

Residències de creació: 
GUY NADER/MARIA CAMPOS – Made of Space i Set of sets: 7, 25, 26, 31 de gener, 1, 3 i 4 de 
febrer, 7 de març, 1, 2, 6, 7, 8, 14 i 15 d’abril, 3 i 24 de maig, del 12 al 19 de juny, 18, 19, 29 i 30 
d’agost. 
BITÒ PRODUCCIONS – 24 de gener 
ALEXANDER DE VRIES  – 2 de febrer 
LES IMPUXIBLES  – 5 de febrer 
DANI ROSADO – 19 i 26 de febrer, 7, 8 i 10 de març, 6 d’abril, 27 de maig, 10, 13, 18, 21, 28, 29 i 
30 de juny, 11 i 12 de juliol, del 2 al 10 d’agost, 6, 8, 9, 10, 19 i 21 de desembre. 
IRON SKULLS - Azul petroleo: del 28 de febrer al 4 de març 
MARTA GÁLVEZ – Cúmul: 29 d’abril 
Cia. Fabulous Funkers – Cotidianidades – 19 de febrer 
LIANT LA TROCA – 26, 27, 29 d’abril i 2 de maig 
CIA. SÍLVIA BATET – audició Oblivion: 29 de maig 

CIA LA SIBERIA – La Piel Vacía: 21 de juny 

CIA. VERO CENDOYA – La Partida i Bogumer: 7 de maig, 23 de juny, 22 i 23 de desembre 

MAGÍ SERRA – 12 i 13 de juliol 

FERNANDA ROMO – del 18 al 22 de juliol 

CARLOS RIVERO – 19 de juliol 
LA DIÜRNA – projecte de creació: 29 i 31 de març 

DANSEU FESTIVAL – Projecte Nest - 30 de març, 26 de maig, 13 d’agost 

GUILLEM ALBÀ & LA MARABUNTA – Fum, fum, festa! 7 de desembre 

ANNA MARCHENKO – 21 de desembre 
ANNA MACAU - Silver Drops Dansa: 23 de desembre 

 
Residències tècniques: 

ANTES COLLADO – del 28 al 31 de març 
 
 
 

Lloguers Last Minute 
 
Hem tornat a activar els lloguers Last Minute a partir de novembre 2022. Aquests lloguers ofereixen 
la possibilitat a artistes i residents que han passat per La Caldera aprofitar espais que han quedat 
lliures d’últim moment. 
 
Del novembre al desembre han pogut aprofitar els Last Minute artistes com: Las dueñas del balón, 
Joao Lima, Blanca Tolsà, Núria Guiu i Sònia Gómez, Yurdance, Amaranta Velarde, Arantza La 
Buena, Carolina Campos, Paloma Muñoz, Pere Faura, Lautaro Reyes, Laura Alcalà, Iniciativa 
Sexual Femenina, Roser López Espinosa, Dani Rosado, Lara Brown, Inés Boza. 
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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 El Climamola. 
Aquest 2022 s’han realitzat assessoraments amb creadors com Adrián Vega i Cecilia Colacrai. 

 
 

  
 

Càpsules de Creació en Cru 
 
Moments de trobada amb els creadors residents que passen pel centre, pensats per compartir de 
manera directa, confortable i distesa la seva pràctica artística, l'estat actual dels seus projectes, les 
matèries i qüestions que apareixen i nodreixen la seva treball. Mostres informals, presentacions amb 
diferents nivells d'exposició, sessions obertes d'estudi, converses, projecció de materials o altres 
dispositius amb els quals s'intenta desvetllar l'interior dels processos de creació. 
 
El format i el tipus de difusió es decideix en diàleg amb el creador, atenent a les necessitats, 
fragilitats i apetències de cada procés. En ocasions les càpsules s'obren exclusivament a un cercle 
d'afins o a professionals, però quan s'ha realitzat una difusió més àmplia i ha vingut públic no 
especialitzat ens ha sorprès sempre la facilitat amb què es connecta amb els treballs i la investigació 
proposada. Sembla que el dispositiu permet establir una proximitat que facilita un accés més directe 
a les matèries i el pensament dels creadors. 
 
En totes les càpsules de creació en cru es convida als assistents a un vi després de les 
presentacions, propiciant espais de diàleg entre el / la artista i el públic assistent sorprenentment 
enriquidors per a ambdues parts. 
 
Càpsules de creació en cru programades: 
CCC#47_Amaranta Velarde, 14 gener 2022 
CCC#48_Víctor Colmenero, 13 gener 2022 
CCC#49_Norberto Llopis, 4 febrer 2022 
CCC#50_Juan Diego Calzada, 24 febrer 2022 
CCC#51_Fran Martínez, 10 març 2022 
CCC#52_Julia Iranzo, 12 abril 2022 
CCC#53_Martha Luisa Hernández 2 juny 2022 
CCC#54_Montse Colomé 9 juny 2022 
CCC#55_José Velasco 16 juny 2022 
CCC#56_Mar García y Javi Soler, 17 juny 2022 
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CCC#57_Cecilia Colacrai, 20 juny 2022 
CCC#58 i 59_Adrián Vega 13 i 27 juliol 2022 
CCC#60_Noon Collective, 28 de juliol 
CCC# 61_Some Collective, 9 setembre 2022 

 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. 
 
Aquest any, aquestes trobades i activitats han tingut espai a dins del marc del projecte Brutal (veure 
el projecte en els següents apartats).  
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¿Qué escondo en tu cuerpo? Ona Bros i Elena Córdoba  

 
Com ja hem avançat a la introducció, una part important de les activitats de l’any s’han articulat en el 
marc del Brutal. Un projecte que parteix de tot un seguit d’experiències que s’han generat  dintre de 
contextos que hem organitzat en els darrers anys i que han demostrar la seva capacitat per 
potenciar i posar en circulació els sabers que emergeixen a l’interior de les recerques artístiques.  
 
Podríem dir que tot va començar a la segona edició del Brut Nature (novembre 2018), on va 
aparèixer una pregunta que ens ha acompanyat des de llavors: com seria un centre de creació que, 
en lloc d’organitzar un cop l’any aquest projecte, s'entengués i funcionés tot l’any com un Brut?, com 
un espai permanent de trobada i fricció entre artistes i les seves pràctiques? 
 
Evidentment no es tractava de traslladar ni reproduir l’energia i les intensitats que es generen en les 
dues setmanes que sol durar el Brut Nature, seria esgotador i insostenible en el temps. Més aviat 
partíem del desig d’intentar rescatar i aplicar certes dinàmiques relacionals que hem pogut explorar 
en el context dels Brut. Entendre quines són les condicions que les fan possibles i que faciliten la 
construcció d’entorns de treball horitzontals, extremadament rics i nutritius per a totes les 
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persones que hi participen: la cancel·lació de les expectatives, la importància del tacte i el contacte 
per accedir a un altre tipus d’escolta i de diàleg, la qualitat del temps i els ritmes necessaris per 
generar els espais de confiança, de cura, que ens permeten habitar juntes el que encara no sabem 
i la potència d’aquest ‘no saber’ compartit per fer aparèixer noves formes de coneixement 
col·lectiu. Aprendre a (re)produir aquestes condicions i ser capaces d’integrar-les en el 
funcionament regular de La Caldera era i segueix sent el gran repte.  
 
En aquest sentit la pandèmia ens va oferir una oportunitat inesperada. El projecte ARAR, desplegat 
en 2020, es va convertir en un excel·lent camp de proves, on tot el que havíem aprés va ser de gran 
utilitat a l’hora d’imaginar alternatives per tal de respondre a les situacions excepcionals que vam 
haver de travessar.  
 
A l’inici de 2022 vam decidir anar un pas més enllà i i proposar una mena d’ocupació:  que els 
continguts de La Caldera en el 2022 es nodriren directament dels vincles i espais de fricció entre les 
diferents pràctiques i interessos de les artistes que l’habiten. En definitiva, es tractava de dissenyar 
les activitats a partir del diàleg estret amb i entre elles. 
 
Per fer-ho possible vam començar per establir converses individuals amb tot un seguit d’artistes 
còmplices i interessades en participar activament d’aquesta nova aventura, en un primer moment: 
Paz Rojo, Júlia Rubies, Elena Córdoba, Itxaso Corral, Lara Brown, Norberto Llopis amb Quim 
Pujol, Ona Bros, Sergi Faüstino, Adaline Anobile, Anabella Pareja, Silvia Zayas, Victoria Pérez 
Royo, Caterina Mora, Esther Rodríguez Barbero... Una llista que més endavant es va anar 
ampliant, incloent a bona part de les/els artistes i projectes en residència que acolliríem al llarg de 
l’any a La Caldera ja que, per definició, ja formen part i transiten de manera natural els contextos 
que es generen. 
 
En els primers mesos de l’any es van produir tres moments intensius de trobada (finals de març, 
primera quinzena d’abril i principis de juliol) on es va obrir el diàleg per compatir les matèries de 
treball i els interessos de cada una d’aquestes creadores, el moment actual de la seves recerques, 
localitzar possibles punts d’intersecció, ressonàncies o friccions entre les diferents pràctiques. Un 
procés horitzontal, fet amb temps i molta cura, que ens va portar a tramar col·lectivament els 
continguts, accions i contextos que després es van desplegar al llarg de l’any, però sobretot a la 
tardor: segones quinzenes de setembre, octubre i novembre. 
 
Constel·lacions d’activitats diverses al voltant de certes temàtiques o nuclis d’interès: trobades i 
moments de pràctiques compartides, tallers, seminaris, conferències performatives, programació 
d’obres i altres dispositius de presentació pública. Sempre pensant en la seva permeabilitat i 
capacitat per acollir a qualsevol persona interessada en entrar en contacte amb aquest tipus de 
pràctiques sensibles.  
 
 
Com ja intuíem, el Brutal ha acabat per diluir les separacions entre els calaixos que fins ara ens 
havien servit per anomenar les línies d’acció de La Caldera: Brut Nature, Sporá Prógrama o la 
mateixa programació de Corpografies s’han convertit en espais interconnectats, de trànsit i 
circulació de totes aquestes investigacions, pràctiques i artistes. De fet això ja havia començat a 
passar, només que ara ho hem volgut posar en primer terme i és més visible.  
 
Brutal ha afectat també la nostra línia de publicacions, LO OTRO. Ben aviat es va fer evident que la 
pròpia dinàmica de construcció col·lectiva dels continguts demanava repensar també la comunicació 
de les activitats, el que ens ha portat a desenvolupar Poro Estratosfèrica, una nova publicació en 
paper íntimament vinculada al BRUTAL i que expliquem en l’apartat de Publicacions. 
 
A continuació mencionem les activitats que han format part de la producció del projecte de La 
Caldera 2022 i relacionades amb el projecte del BRUTAL: 
 

 
Y parecemos árboles d’ELENA CÓRDOBA 
27 de març de 2022 
 
Trobada amb Elena Córdoba 
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Us proposem unes hores de trobada a la rebotiga de Ficciones botánicas, el projecte en què 
treballem des de fa uns anys. Prendrem cafè i compartirem lectures, estudis i pràctiques que ens 
acompanyen en aquest projecte que estableix llaços ficticis entre els nostres cossos i el món 
vegetal. 
 
En aquesta trobada estarem Jesús Rubio, Cecilia Molano, Clara Pampyn, María José Pire i Elena 
Córdoba. 
 
Ficciones Botánicas és un projecte que treballa creant unions fictícies entre el cos i les formes 
d'organització vegetal. Ens movem entre l’estudi i la ficció, entre les accions del cos l’observació de 
la matèria. Una de les nostres eines és el microscopi, una altra l’estudi de l’anatomia, la tercera el 
ball. 
 
A la primera obra escènica d'aquest cicle, Criaturas del desorden, el nostre cos habitava i es 
confrontava amb paisatges inventats mitjançant la mirada d'un microscopi. Ja se sap que les lents 
esborren els contextos i mirant-hi és fàcil re-anomenar la realitat, o fins i tot reinventar-la. 
 
En aquest procés que iniciem ara, ens decidim a estudiar el sistema nerviós, aquest complexíssims 
galimaties que ens permet moure'ns, ballar i pensar. Comencem abocant-nos al sistema nerviós per 
rastrejar-hi les idees de voluntat, d'impuls, de desig. Volíem investir el cos de tots els atributs que el 
vegetal no presenta. Tot i això, estudiant el sistema nerviós descobrim cèl·lules amb formes 
vegetals, neurones arboriformes que s'unien formant boscos, arbres elèctrics en què naixien 
aquestes voluntats i aquests impulsos que estàvem perseguint. En fi, vam veure unions, 
correspondències, formes compartides. 
 
Aleshores ens apropem a la idea de jardí, aquest espai (mític) de reconeixement i harmonia entre el 
cos i el vegetal. Imaginem que aquest equilibri de formes, espècies i matèries que busquem als 
jardins, en realitat és dins dels nostres cossos com un jardí d'interior, jardí anatòmic. 
 
A Y pareceremos árboles, imaginem un futur en què els nostres cossos de ballarins, plens de 
voluntat i de desitjos, s'hauran tornat verds i seran arbres. 
 
Ficciones botánicas som: David Benito, Ana Botía, Elena Córdoba, Carlos Marquerie, Cecília 
Molano, Clara Pampyn, María José Pire, Luz Prado i Jesús Rubio Gamo. 
 
 
Water my dances, water my thinking: Ceremonia amb ANABELLA PAREJA ROBINSON 
28-29 de maig 
 
Water my dances, water my thinking, és el títol/mantra d'una investigació en què ja porto immersa 
un parell d'anys, i que ara es converteix en una Cerimònia a la qual ens convoca l'Aigua: Un espai 
que desitja que puguem pensar amb ella, aprendre'n… escoltar-la i veure-la. Un lloc per honrar la 
seva bellesa i per recordar-nos una vegada i una altra que som cossos d'aigua. 
Aquesta Cerimònia, entre altres coses, es conforma de 
bastant text/paraules/informació/curiositats/dades que volem compartir amb vosaltres, i que 
personalment, considero molt valuosa. A això, se li sumen una sèrie de suggeriments materials, els 
quals he preferit anomenar així, en lloc de pràctiques artístiques o corporals, ja que m'ha resultat 
més còmode relacionar-m'hi explorant-les com a insinuacions. I ja que són suggeriments, 
vosaltres també podeu evocar com voleu vincular-vos: des de la mirada, des del fer… des d'on us 
vingui de gust. Aquests suggeriments materials intenten ser el més confortables possible i no 
busquen per res el protagonisme de cap dels nostres cossos, sinó tot al contrari, indaguen en la 
possibilitat d'esvair-nos i cedir el lloc a aquests altres no-humans i humans amb els quals estem 
connectats i que poques vegades els concedim la nostra escolta i atenció. 
 
Capítols de la Cerimònia 
 
1.Benvinguda / Invocació 
2. Algues 
3. Sensors tentaculars 
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4. Ampolles d'aigua 
5. Narratives personals 
6. Xiuxiueigs ancestrals 
7. Cossos d’aigua 
8. Sang 
9. Respiració oceànica 
10. Els missatges de l'aigua 
11. Desenvolupar una aleta 
12. Mou el teu cos d'aigua 
13. Saliva 
14. Ser riu 
15. Ecolocalització 
16. Dissoldre 
 
 
Los Tornados. Estrategias para SuperVivir I amb LARA BROWN 
17 de setembre 
 
Primera aproximació de LOS TORNADOS. ESTRATEGIAS PARA SUPERVIVIR I proposa: 
Una sèrie d'esdeveniments pràctics i màgics que succeiran a La Caldera. 
Un contenidor que recull els fers i els sabers més íntims, atresorats i desenfocats d'unes quantes, 
per compartir-los amb qui les vulgui rebre. 
Des de fa un temps unes pedres màgiques van recollint totes les preguntes, els vertígens i els 
gestos que s'activen als estudis de diverses artistes. Algunes porten aquesta pedra sempre. I de 
vegades els parlen i es manifesten així. 
Com en un Tornado, s'agitaran aquestes manifestacions/pràctiques/estratègies per les parets, els 
terres i el sostre del lloc. 
Algunes es compartiran mentre les mires, d'altres mentre les escoltes, d'altres mentre en formen 
part, d'altres mentre les actives, d'altres les podràs posar en pràctica quan surtis d'allà. 
Per rebre-les hauràs de venir a La Caldera en horari de tarda el 17 de setembre, dissabte. 
Rebràs un kit amb estratègies per a Súper Viure, que potser et serveixi quan tornis a casa. 
La teva estada a La Caldera serà gratuïta. 
Durarà el que trigui una regadora a buidar-se. 
 
En aquesta ocasió s'agitaran les estratègies de Jose Velasco, Martika Minipunto, Adrián 
Vega, Sergi Faustino i més. 
Acompanyades de Lara Brown. 

 

 
 
El Gran Tornado amb LARA BROWN, ROSA ROMERO, JOSE VELASCO, ADRIÁN VEGA, 
VICTOR COLMENERO 
25 de novembre 
 
Els artistes no fem obra. Inventem pràctiques. Segles d'explotació que van fetitxitzar i mercantilitzar 
la nostra activitat i alienar les nostres subjectivitats als dispositius de poder de la cultura i el mercat. 
L'obra és secundària a l'activitat artística que fem. El que fem és inventar pràctiques sensibles. 
Aquestes pràctiques són modes d'ús i protocols d'experimentació de l'espai, del temps, dels òrgans 
corporals, del moviment, de la percepció. 
Silvio Lang, Manifiesto de la práctica escénica, capítol inclòs a l'antologia El tiempo es lo único que 
tenemos, compilada per Bárbara Hang i Agustina Muñoz. 
 
Tornen Els Tornados 
Que mai se'n van anar perquè hi són tot el temps, passejant per les parets de La Caldera. Però 
aquest dia els deixem el seu espai i temps per fer-los públics. 
S'han anomenat Tornados dins d'aquest BRUTAL el conjunt d'aquestes estratègies per superviure 
que passegen i es regiren al voltant de l'obra/de la peça/del projecte. Que de vegades semblen 
invisibles, que ens sostenen de manera constant, que ens fan perdre la noció de principi i fi. 
Aquestes estratègies que també s'anomenen pràctiques artístiques. 
Això que fem encara que no haguem de fer alguna cosa concreta. 
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El Gran Tornado ens convida a passejar per les estratègies d'algunes residents que han habitat La 
Caldera en algun moment i algunes convidades de fora també, que ens acompanyen durant aquesta 
jornada de tarda del dia 25. 
Ens enfilarem a una plataforma que ens mourà durant una estona on els llocs brollaran. 
A una síl·laba melismàtica ens enfilarem, on el temps s'obri i es descomposi i es recompongui i vibri 
les vegades que vulgui abans de passar a la síl·laba següent. S'il·luminarà amb llanternes allò 
gairebé ocult que s'ha quedat impregnant les parets dels estudis i dels passadissos. 
Escoltant les pedres que ho van absorbir tot. 
És qüestió de fe, això sempre ho hem sabut. 
 
Participen: 
Rosa Romero 
Jose Velasco 
Adrián Vega 
Jonàs de Murias 
Victor Colmenero 
I més. 
 
 
Festa BRUTAL (des)comunalment tranquil·la 
4 de desembre 
 
Tanquem el programa BRUTAL amb una festa diürna intergeneracional. 
 
Un espai per estar juntes, gaudir i celebrar de forma relaxada el que ha sigut aquesta aventura 
brutal. Dibuixarem música, ballarem, menjarem i mirarem una pel·lícula juntes. 
 
PROGRAMA: 
Música dibujada bailando amb Rafa Castañer 
de 11h a 13.30h  
Una invitació d'activació i de joc des del dibuix i la música en directe. 
Música dibuixada ballant és una adaptació de la nostra proposta pedagògica "Dibuixar música" a 
partir de l'encàrrec de La Caldera. L'espai del dibuix és per a nosaltres el del cos, un cos que es 
mou, es desplaça, es deixa caure, deixant el rastre intencionat de la línia al paper. Proposem un 
terra i paret intervenible a plaer, amb material sec, a partir de l'escolta i el suggeriment dels nostres 
dos músics, que improvisaran donant forma al que passi, des del so. Jugar i ser feliços. 
Música en directe: Sergi Padro i Chus Portela. Acompanyament: Rafa Castañer. 
 
‘Aquí se baila’ amb música punxada per Sergi Fäustino acompanyat d'altres brutals + vermut 
a partir de las 12h 
Un espai obert per ballar i celebrar juntes 
 
- DINAR - a càrrec de Las Fernández 
 
Projecció de pel·lícula Geographies of Solitude, de Jacqueline Mills 
a partir de les 16h 
Zoe Lucas, naturalista i investigadora autodidacta, fa més de 40 anys que viu a l’illa de Sable, 
cuidant-la i documentant-la. És l’única habitant humana d’un ric ecosistema on conviuen cavalls 
salvatges, foques, aus i insectes, però també on arriben muntanyes de residus plàstics. 
La cineasta Jacquelyn Mills l’acompanya en les seves tasques habituals, ens mostra el seu procés 
de descobriment i observa el personatge i el cicle de la vida d’illa. Rodat en 16 mm, amb llum 
natural, sons ambientals obtinguts de la natura mateixa y tècniques respectuoses amb el medi 
ambient, el film experimenta amb les textures i atorga un toc poètic a les imatges. D’aquesta 
manera, desdibuixa els límits entre ciència i art i ens convida a reflexionar sobre la nostra pròpia 
relació amb la natura. 
103'. Anglès, subtítols en castellà. 
Premi Llargmetratge Internacional L'Alternativa 2022. Premi Quixot International Federation of Film 
Societies a L'Alternativa 
Amb la col·laboració de L'Alternativa. 29è Festival de Cinema Independent de Barcelona 
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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 2022 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. 
 
Al 2022 tornem a col·laborar amb el Castell de Montjuïc amb un procés de creació amb RAQUEL 
GUALTERO I RAQUEL KLEIN i el Projecte Castells a l’aire.  
 
 
Castells a l’aire 
 
Al llarg del 2021 Raquel Gualtero i Raquel Klein han estat artistes residents a La Caldera amb el 
projecte de creació La rebelión de las aburridas, un projecte de recerca que s’ha desenvolupat en 
diversos moments d’acollida al llarg de l’any i la presentació en procés en el marc d’una Càpsula de 
Creació en Cru el passat 22 de desembre.  
 
És en el diàleg posterior a aquesta presentació que apareix clarament el desig i la necessitat de 
seguir acompanyant el projecte i es planteja la possibilitat de proposar als responsables del Castell 
de Montjuïc que aquesta sigui la proposta per Creació i Museus 2022. 
 
“Fer castells (en l'aire)” és el punt de partida d'un treball que, a través del cos i la imaginació, vol 
redefinir un espai i, en aquest cas, un patrimoni històric com és el Castell de Montjuïc que,  amb 
totes les seves particularitats, històries i records, volem transformar i re-significar al posar-lo en 
diàleg amb l'univers de "La rebelión de las aburridas".  
 
La rebel·lió sens representa com una caiguda lliure cap a nosaltres mateixes que arrossega, remou 
“l’os del temps” i el nostre jo més profund. Un cos de "carn i temps" és des d’on volem que 
succeeixin les accions i així neixin les revolucions. 
 
El duo format per Raquel Gualtero i Raquel Klein segueix, amb Castells a l’aire, el procés de recerca 
iniciat amb La rebelión de las aburridas. Al Castell de Montjuïc portaran a terme un nou projecte 
d’investigació que parteix de la idea de la mirada i de les seves múltiples focals, del castell com a 
element de vigilància, control, talaia, mirador i la seva relació amb la ciutat. La magnitud del castell, 
les seves distàncies i proporcions seran l’escenari d’una peça on el cos i la mirada dialoguen per 
sacsejar i fer vibrar l’inamovible. 
 
El resultat es va presentar en el marc de Creació i Museus dins el GREC el 9 de juliol, amb un  
assaig amb públic el 7 de juliol.  
 

 

https://lacaldera.info/ca/persones/raquelkleinraquelgualtero?r=7215
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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 2022, hem acompanyat el treball de l’artista Resident Martha Luisa Hernández Cadenas, 
en la creació d’una mini-publicació/caixeta de textos que acompanya el seu procés creatiu a 
Escribir con la lengua. Una caixeta pintada ‘a llengua’ per la pròpia artista que inclou diferents 
materials textuals i imatges de la feina. Una edició limitada a 25 unitats pel seu caràcter manual i 
únic. 
 
Hem finalitzat la impressió de publicacions que es van iniciar el 2021 dins del context del Brut 
Nature Entre Sâlmon 2021: 
 
La publicació El Papel es la Pista que sorgeix arran de la trobada Brut Nature Entre Sâlmon que 
proposava una trobada entre artistes i agents del món editorial i del sector de la dansa, i que girava 
entorn de les publicacions. S’han creat i es distribuiran 250 exemplars d’aquesta publicació, que és 
alhora una pista de ball, impresa en risografia.  
 
També dins del context del Brut Nature Entre Sâlmon hem iniciat el procés de creació de la 
publicació Container Brut, un facsímil de la llibreta d’unes de les participants de la trobada que 
recull, a través d’apunts, notes personals i il·lustracions, el dia a dia del que va ser la trobada. Una 
mena de quadern de bitàcola imprès a color amb una enquadernació artesanal cosida manualment, 
i que s’ha acabat de dissenyar el 2022 amb intenció de produir-se al 2023. 

 
Dins del projecte ARAR, hem continuat el diàleg per activar la publicació La Màquina de 
Desconocer d’Esther Rodríguez Barbero i Marta Echaves, que sorgeix arran del treball que van 
estar fent dins d’ARAR el 2020 amb No Lo Sé i Invocaciones, i que hem seguit acompanyant durant 
els últims anys acollint el projecte ¿Sueñan los cuerpos con órganos electromagnéticos? I la 
presentació dins del cicle Hacer Historia(s) vol. 4 de la peça Allà. Una publicació de 3 llibrets que 
recullen diverses facetes del treball conjunt d’aquestes dues artistes. El 2022 hem pensat i dissenyat 
un primer esborrany d’aquesta publicació amb idea de produir i reproduir els llibres al llarg del 2023.  
 
A causa de l’èxit de la publicació Mensajes Corporales d’Esther Rodríguez Barbero, hem fet una 
3a remesa de samarretes i dessuadores.  
 
 
PORO ESTRATOSFÈRICA 
 
Aquest any portem la idea de publicar més enllà. Hem decidit generar una publicació que ens 
serveixi de mitjà per a comunicar tot el que va passant en relació al projecte BURTAL d’una 
manera més propera i amable. Una publicació periòdica que acompanya el BRUTAL en temps 
real, anunciant tot allò que vindrà, alhora que va recollint i recopilant els rastres del que va 
passant. 
 
Una publicació amb cos de paper que fuig de la saturació i el caràcter efímer de les xarxes socials i 
crea un espai flexible i variable que permet relacionar-se amb les coses físicament, amb una altra 
temporalitat i una altra mirada.  
 
Una publicació en procés, que recull els rastres del que està passant, amb publicacions de diversos 
formats que s’aniran compilant com estrats fins a tenir una publicació que s’haurà anat generant en 
temps real.  
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Una publicació que penetra dins del nucli dels processos de creació i dels diàlegs entre les artistes, 
per emetre les reflexions i els sabers del cos que se’n generen, més enllà de les quatre parets de La 
Caldera. 
 
Poro estratosfèrica s’ha acabat convertint en una pràctica editorial sorgida de la necessitat de 
comunicar una Caldera que aquest 2022 esdevé BRUTAL posant al centre els contextos de 
trobada entre artistes per a compartir pràctiques, friccions, contaminacions... Una xarxa de 
continguts que s'han anat tramant i desplegant orgànicament durant l’any, i de la mateixa manera, 
s’han anat comunicant sobre la marxa, en diferents entregues poro estratosfèriques que s’han anat 
enviant per correu postal i de forma gratuïta. 
 
El 2022 hem generat 7 entregues Poro estratosfèriques:  
 

1a entrega: Introducció al projecte La Caldera Brutal 2022 i al voltant dels treballs de João 
Lima, Lara Brown, Elena Córdoba. Primera entrega epistolar de Cartas y tormentas d'Elena 
Córdoba. 
 
2a entrega: Cartell Water my dances, water my thinking: Ceremonia d'Anabella Pareja 
Robinson i apunts de les primeres trobades brutals 2022. 
 
3a entrega: Cartell de la peça Pensamientos de una bailarina que comprendió el ritmo al 
mirar un cadaver d'Elena Córdoba i llibret introductori a Los Tornados de Lara Brown. 
 
4a entrega: Tirada de cartes de Los gatos paganos de Lara Brown i relatoria d'Esther 
Hanson al voltant de la 3a trobada entre artistes brutals. Segona entrega epistolar de Cartas 
y Tormentas. 
 
5a entrega: Primer programa Brutal de pràctiques sensibles obertes al públic per al 
setembre 2022.  
 
6a entrega: Segon programa Brutal per a octubre i relat quimèric de restes i rastres de la 
programació brutal de setembre. Tercera entrega epistolar de Cartas y Tormentas. 
 
7a entrega: Tercer programa Brutal per a novembre i desembre.  

 
El 2023, ens proposem fer un parell d’entregues més que recullin els rastres de les activitats 
compartides a l’octubre i novembre, així com pensar un possible tancament que permeti contenir 
tots els plecs de la publicació. 
 
 
DISTRIBUCIÓ 
 
Seguim activant 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 el 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 interessats en adquirir 
aquestes publicacions, i amb altres centres amb qui podem intercanviar materials.  
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Dins del context BRUTAL hem explorat diferents mètodes de distribució possibles per a la publicació 
Poro estratosfèrica fins a decidir fer una distribució en línia amb la resta del projecte, que es 
distribueix gratuïtament i físicament per correu postal a les persones que així ho sol·liciten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                      

  Y pareceremos árboles amb Elena Córdoba 

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. 
 
Fins fa poc la majoria d’activitats s’havien articulat a través d’Sporá Prógrama, un projecte que neix 
al juny de 2018 amb l’objectiu d’impulsar la circulació de pràctiques, eines i metodologies en el 
context local. Entès com espai de transmissió i d’impregnació mútua més que com una formació en 
tècniques de dansa, per on han anat passant creador(e)s nacionals i internacionals amb una sòlida 
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trajectòria com Vera Mantero, Lisa Nelson, Chrysha Parkinson, Joao Fiadeiro, Mónica Valenciano, 
Olga Mesa o Amanda Piña.  
 
Ha estat un recorregut molt ric i nutritiu per a totes, com es pot apreciar a la sèrie d’entrevistes que 
vam anar realitzant amb totes les persones que han transitat el programa i que hem recollit a 
l’apartat de publicacions de nostra web sota l’enunciat Sporádes.  
 
Però en els últims temps no ha estat fàcil mantenir l’activitat. D’entrada la pandèmia ens va obligar a 
cancel·lar les tres Sporá que teníem previstes en 2020 amb Esther Ferrer, Elena Córdoba i Cuqui 
Jerez. Després, la incertesa i els canvis constants en les mesures per poder realitzar aquest tipus 
d’activitats en grup. Fins a la darrera cancel·lació de l’Sporá prevista amb Nacera Belaza dintre de la 
programació de La Caldera al Grec 2021, aquesta vegada per motius familiars de l’artista.  
 
Per un altra banda, certs moments de pràctiques compartides en contextos com el Brut Nature i, de 
manera molt especial, l’ARAR ha anat desplaçant poc a poc la idea que articulava Sporá Prógrama 
des del inici. Arribats a un punt tenim la sensació, fins i tot la certesa, que ja no es tracta de seguir 
convidant a artistes reconegudes/ts, si no més aviat de fer confiança i traslladar aquesta 
responsabilitat a creadores i creadors que avui habiten la Caldera. Hem vist i experimentat la 
potència de les pràctiques i eines que desenvolupen i pensem que és essencial que hi hagi un relleu 
i un posar en comú que vagi més enllà d’aquest propis contextos.  
 
Aquests nous formats de transmissió s’articulen i formen el Brutal 2022, i alguna de les 
característiques que tenen les activitats i que són una declaració d’intencions: accessibilitat, preu 
simbòlic i directament gratuïtes, obertes a professionals i no professionals, temporalitats 
llargues (sessions de mínim 3 hores). 
 
Trobem a continuació algunes de les activitats, laboratoris i pràctiques que s’han realitzat aquest 
any a dins del projecte del Brutal en la línia de transmissió d’eines i metodologies.  
 
 
Será maravilloso. Carta de navegació per viatjar amb el teu cos amb LARA BROWN, ESTHER 
RODRÍGUEZ-BARBERO I OSCAR DASÍ 
20 de setembre 
 
Esther R. Barbero, Lara Brown i Oscar Dasí han preparat una carta de navegació* per fer un viatge 
que ens portarà a explorar espais corporals i territoris sensibles poc transitats. Un exercici 
d'apropiació i joc on algunes de les pràctiques i eines que s'han desplegat durant el procés de 
preparació del Brutal ens serviran com a fites, boies i fars que ens guiaran en aquesta aventura en 
la qual, amb una mica de sort, ens perdrem. 
 
Perquè, com tot el món sap, el que és important és el viatge, no el destí. Si de cas el lloc en el qual 
apareix o en el que pots aparèixer o que t'apareixerà. 
 
será maravilloso tocar el cel amb els rajos que ens surten de les mans 
 
será maravilloso arribar fins a Mallorca en vaixell de vela i després tornar 
 
será maravilloso compartir amb tu aquesta travessia BRUTAL 
 
será maravilloso  muntar-nos en el pensament-paisatge i travessar l'istme de la gola, impulsades 
per la respiració toroidal i visitar les nostres cèl·lules més llunyanes 
 
será maravilloso  ballar a la posta del sol 
 
será maravilloso navegar amb els cossos fins a arribar qui sap on, sent altres 
 
*Una carta de navegació sol ser un mapa on s'anota un pla de ruta, utilitzant codis i signes vinculats 
a un territori. Descriu el recorregut i la trajectòria, els llocs per on es passarà o on ens aturarem. Per 
fer-ho, utilitza un sistema de coordenades i altres referències, com ara fars o estrelles. 
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Anatomía poética amb ELENA CÓRDOBA 
21 de setembre 
 
'El coneixement de l'estructura del cos humà és l'objecte de l'anatomia. Aquesta ciència és la part 
més bella de la física: només pot ensenyar l'home a penetrar en el secret de la seva existència i de 
la seva vida. Tot l'univers no ens ofereix un espectacle més interessant.' 
Cours complet d'anatomie peint et greu a couleurs naturelles de M.A.E Gautier D’Agoty 
Elena Córdoba ens convida a participar en una de les seves conegudes pràctiques anatòmiques, 
exercicis sensuals guiats que ens permeten accedir a racons inexplorats del cos, despertant les 
nostres carns, dotant nous sentits i funcions a músculs, tendons i cavitats. 
 
Anatomia Poètica és un apropament a l'interior del cos. La nostra forma d'acció, com la de 
qualsevol anatomista, és l'observació del cos dividit en parts, però practiquem una anatomia “en viu” 
que no necessita talls ni ferides. Anatomia poètica és un exercici de dissecció sensual que ens 
permet comprendre algunes de les formes i funcions del nostre cos des de la pròpia vida, des del 
seu moviment. 
 
 
 
En torno a la visión I. Excesos miméticos deseos de alteridad.  
VICTORIA PÉREZ-ROYO, ANA BUITRAGO, ITXASO CORRAL, ADALINE ANOBILE i ONA 
BROS 
23 de setembre 
 
Al voltant de la visió 
La proposta és entreteixir al llarg del Brutal diverses de les afinitats que hem anat detectant a les 
nostres trobades prèvies, constel·lacions en què es creuen algunes de les activitats, desitjos, 
cosetes de les artistes implicades, i que se situen en un camp proper a la imatge i la visió. El primer 
lliurament d'aquesta minisèrie serà el divendres 23 de setembre i hem volgut que giri al voltant de la 
mimesi i el desig d'habitar-hi altres corporalitats. 
Excessos mimètics, desitjos d'alteritat 
“Només un mirall buit és un mirall viu. Només una persona molt delicada pot entrar en una habitació 
buida on hi ha un mirall buit, i amb una tal lleugeresa, amb una tal absència de si mateixa, que la 
imatge no es marqui” 
Lispector, Aigua viva 
 
Us proposem una tarda per llançar-nos a una festa lenta de contagis on experimentar i 
pensar juntes sobre formes d'imaginació empàtica. Per això Victoria ens desplegarà algunes 
de les seves reflexions i observacions sobre diversos acostaments mimètics en les arts vives 
que s'entreteixiran amb algunes pràctiques sensoperceptives i ballants d'Itxaso, Ona, Adaline 
i Ana per submergir els nostres cossos en aquesta escolta atenta que permet la “màgia 
mimètica”. 
 
Quins cossos han aconseguit desempallegar-se tant de la llosa de la identitat, ser tan poc ells 
mateixos, a penes pertànyer's, que la seva imatge no es marqui al mirall? Aquesta sessió és una 
trobada oberta en què experimentar i pensar col·lectivament sobre les maneres en què en les arts 
vives s'assagen corporalitats lleugeres, com la que apunta Lispector a la seva cita. Però aquí 
l'accent no es col·loca tant sobre aquesta gairebé desaparició (això només és el resultat de la 
mimesi), sinó sobre el desig d'habitar altres corporalitats (un desig d'altrejar), i sobre les vies que 
aquest desig troba per manifestar-se en diferents formes de mimetisme. 
La constel·lació de termes per acostar-se a aquest desig abasta la mimesi, la còpia, la semblança, 
la semblança i els semblants. Les maneres d'altrejar, de sortir de si i empatitzar, simpatitzar, obren 
possibilitats d'habitar altres temps i estars, d'experimentar altres maneres de concebre i percebre el 
món. El ball és una via més d'endinsar-nos en aquesta mimesi, en funció de com s'incorpora, 
encarna altres corporalitats i convida els cossos a habitar i ser habitats els uns pels altres, a 
diverses formes de mutualitzar-se i contagiar-se. 
Proposem un acostament a la mimesi com a màgia de transformació i transmissió, com a espai on 
trencar límits, fronteres i identitats i desdibuixar-nos en un comunicar. La mimesi permet percebre 
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que estem habitades per una infinitat d'alteritats, éssers materials, virtuals, imaginaris, ficcionals, 
presents, de temporalitats passades o per venir. Permet una escolta atenta a l'entorn, allò que hi ha, 
allò que intuïm que hi ha i allò que desitgem que hi hagi, obrint les possibilitats de desenvolupar 
altres percepcions i ponts amb els cossos del món. 
Convidar a la mimesi amb freqüència és convidar a una relació que requereix de la mirada, l'atenció 
i el temps per apreciar-nos, per deixar que els cossos es calin, s'entretexeixin, surtin de si mateixos i 
s'altregin. Aquesta trobada busca això, oferir-nos un temps en què compartir i experimentar 
impressions, pensaments i pràctiques al voltant de la “màgia mimètica” dels “mecanismes mirall”. 
 
 
 
Interferencias. Espacios en construcción. ESTHER RODRÍGUEZ-BARBERO i ANA BUITRAGO 
27 de setembre 
 
Una invitació a ficcionar i rememorar juntes a partir de l'espai on ens trobem 
En aquesta estona que passarem juntes us convidem a recórrer i redescobrir amb nosaltres l'edifici 
de La Caldera; observar, llegir rastres i empremtes, alterar i transformar amb el nostre imaginari i 
memòria aquests espais. En aquest lloc durant aquests anys, des que va deixar de ser cinema i va 
passar a ser un lloc on es mouen els cossos, han passat moltes coses. També hi ha alguns racons 
secrets, hi ha portes que donaran a altres universos, hi ha forats microcòsmics on habiten éssers 
diminuts que tenen una saviesa infinita. Si enganxeu l'orella a un d'ells us revelaran de quines 
maneres aquests espais no han estat mai usats i com és possible transformar els nostres cossos en 
altres elements. A mesura que avancem el lloc s'anirà poblant d'aquests elements una mica 
estranys fins arribar a preguntar-nos quin era aquell lloc que anomenaven La Caldera i qui eren 
aquells éssers que hi habitaven? 
 
 
¿Qué escondo en tu cuerpo? amb ONA BROS i ELENA CÓRDOBA 
22 d’octubre 
 
Una pràctica sobre l'alè com a forma de transmissió 
Ona Bros i Elena Córdoba es van ajuntar per pensar en les maneres en què els cossos deixen 
rastres els uns en els altres, han treballat per imaginar altres formes de transmissió: transmissions 
involuntàries, transmissions imaginades, transmissions invisibles, transmissions sensuals. 
Us convidem a travessar una pràctica construïda a dues veus entorn de la idea d'alè com a vehicle 
de transmissió. 
 
 
Caligrafía y otros deletreos. ITXASO CORRAL 
2 de novembre 
 
Aquest taller és una invitació a explorar l'escriptura com un espai-temps de ressonàncies i 
reverberacions; com una porta d'entrada cap a allò performatiu. La cal·ligrafia afegeix carn i altres 
temporalitats a les paraules: la mà prenent-se el seu temps, respirant, escoltant tots els 
micromoviments connectats amb el gest de fer aparèixer una paraula o una lletra. Cal·ligrafia com a 
coreografia, cal·ligrafia com a cos humit i musculatures, cal·ligrafia com si tot el que diem i escrivim 
fos sempre un encanteri. 
 
 
En torno a la visión II: FARIFARA amb VICTORIA PÉREZ-ROYO i ADALINE ANOBILE 
4 de novembre 
 
Un passeig fins al far en caure el sol 
d'Adaline Anobile en diàleg amb Victoria Pérez Royo 
Quan somiem desperts, la nostra relació amb el temps sembla canviar, així com allò que veiem. 
Embolicada amb el món i les seves textures i tempos, la nostra atenció es desplaça entre diferents 
capes, a diferents velocitats. El ritme pot donar accés a altres maneres de veure i relacionar-nos 
amb el que veiem? 
FARIFARA proposa experimentar amb les relacions entre ritme i visió. Farem servir el far i l'horitzó 
com una manera de pensar i practicar diferents formes de visió, com una manera d'entrar a altres 
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estats d'atenció. Hi hagi o no alguna cosa o algú al mar, el far sempre està encès: apunta cap a 
l'horitzó i invoca allò que potser no veiem o encara no coneixem. Jugarem amb la idea que la visió 
és un gest, una cosa així com una trucada cap al que podria o no aparèixer. 
 
 
Prácticas Domésticas Ultravioletas Vivas Fisicas del Maternar Maternando amb ANABELLA 
PAREJA i ITXASO CORRAL 
26 de novembre 
 
Som Anabella i Itxaso, ens coneixem fa temps i hem anat compartint moltes aventures de les 
artístiques, de les vitals i de les barrejades, i des de fa un temps ens agrada practicar juntes 
maneres de connectar-nos/reconnectar-nos amb el cosmos especialment a través de l'escriptura i 
les seves derives: https://hemosperdidoelcosmos.wordpress.com 
Itxaso és mare de Bastian des de fa un any i tres mesos i Anabella és mare de Petra des de fa tres 
mesos. L'escriptura, entesa com a espai-temps d'invocacions i corporalitats, és una pràctica que 
exercitem juntes des de fa temps, i, en aquesta ocasió, volem insistir-hi. 
Des del 25 d'octubre, dia de l'eclipsi de sol en escorpí pel mig, hem començat un petit diari, escrit a 
mà, on anem anotant, de manera senzilla, quan es pugui, com es pugui, potser és una frase, només 
un petit rastre, el que hem anomenat: Pràctiques Domèstiques Ultraviolades Vives Físiques del 
Maternar Maternando. 
[ Pràctiques perquè són exercicis que ens van configurant amb les seves formes contínues i 
persistents. Domèstiques que no domesticades, en referència a la casa i com ens gestionem amb el 
que hi ha, amb el que tenim. Ultraviolades perquè com els raigs no són visibles, s'arriben a 
considerar enemigues, però mira tu, que ara sembla que són els raigs que possibiliten metabolitzar 
la vitamina D, essencial per al funcionament dels nostres organismes vius. Vives perquè aquest és 
el misteri, la vida. Físiques, sí, molt. I del maternar en gerundi, en un estar insistent. ] 
El que succeirà el 26 de novembre a les 12h, un mes després d'iniciar aquest diari, serà llegir-lo, 
en veu alta, juntes, a La Caldera, dins les activitats del Brutal. Diaris que seran d'escriptura breu i 
fragmentada, així funcionem ara i ens interessa que sigui. Una lectura senzilla en què potser 
activarem alguna de les pràctiques que hi apareguin. No ens interessa res gaire teòric, potser és 
generar pensament, llenguatge i imaginació sobre el maternar des de la posició d'estar al maternant, 
potser una cosa així. 
Òbviament, els infants són benvinguts. 

 

 

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 2022. 
 
Programació de classes de 2022: 
Daniel Rosado: del 11 de gener al 17 de febrer 
Nadine Gerspacher: del 22 de febrer al 31 de març 
Janet Novas: del 5 d’abril al 11 de maig  
Maximiliano Sanford: del 17 de maig al 21 de juny 
Carla Sisteré: del 13 de setembre al 20 d’octubre 
David Novoa: del 25 octubre a l’1 de desembre 
Lali Ayguadé: del 13 de desembre al 2 de febrer (excepte festius escolars) 
 
 

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. 
 

https://hemosperdidoelcosmos.wordpress.com/
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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. 
 
Tanmateix, l’APdC ha organitzat, durant aquest any, uns cursos sobre diversos aspectes de la feina 
dels professionals:  
- Prevenció de lesions en la dansa. Reeducació postural. Taller amb Laura Campaner. 5 dabril, de 
10 a 14h 
- Taller pràctic d' il·luminació. Dia 31 de maig. De 16 a 20h amb Carles Borràs.  
- Creació del dossier tècnic. Dia 7 de juny. De 16 a 18h. amb Carles Borràs  
- Fisioterapia per la dansa: tècniques d’autotractament. 17 de setembre de 10 a 19h amb Laura 
Campaner). 
 
Altres lloguers: 
- Taller de la companyia Humanhood del 10 al 14 d’octubre i del 19 al 22 de desembre  
- Curs de tècnica Alexander, 14 i 15 d’octubre 
- Curs de ioga Tantra, 18, 19 i 20 de novembre 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

El gran tornado, de Lara Brown 
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Càpsules de Creació en Cru 
Com ja hem explicat a tots els creadors en residència se'ls ofereix la possibilitat de generar 
contextos adequats per compartir de manera informal els processos de creació i obrir-los a mirades 
externes amb diferents nivells d'exposició; des de grups reduïts de professionals a públic general. 
 
Càpsules de creació en cru programades: 
Càpsules de creació en cru programades: 
CCC#47_Amaranta Velarde, 14 gener 2022 
CCC#48_Víctor Colmenero, 13 gener 2022 
CCC#49_Norberto Llopis, 4 febrer 2022 
CCC#50_Juan Diego Calzada, 24 febrer 2022 
CCC#51_Fran Martínez, 10 març 2022 
CCC#52_Julia Iranzo, 12 abril 2022 
CCC#53_Martha Luisa Hernández 2 juny 2022 
CCC#54_Montse Colomé 9 juny 2022 
CCC#55_José Velasco 16 juny 2022 
CCC#56_Mar García y Javi Soler, 17 juny 2022 
CCC#57_Cecilia Colacrai, 20 juny 2022 
CCC#58 i 59_Adrián Vega 13 i 27 juliol 2022 
CCC#60_Noon Collective, 28 de juliol 
CCC# 61_Some Collective, 9 setembre 2022 

 
Corpografies  
Com ja hem mencionat el Brutal ha acabat per diluir les separacions entre els calaixos que fins 
ara ens havien servit per anomenar les línies d’acció de La Caldera: Brut Nature, Sporá 
Prógrama o la mateixa programació de Corpografies s’han convertit en espais interconnectats, de 
trànsit i circulació de totes aquestes investigacions, pràctiques i artistes. De fet això ja havia 
començat a passar, només que ara ho hem volgut posar en primer terme i és més visible.  

 

 
Caldera Brutal  
 
 

Necesitamos soñaderos públicos de las más variadas formas. Laboratorios ciudadanos para 
prototipar proyectos. Espacios vacíos para aprender a habitar el mundo de otra manera. Tiempo 
no productivo para pensar, meditar y crear. En lugar de clusters de empresas, espacios que 
propicien acciones cooperativas. Huertos urbanos con pedagogías compartidas. En lugar de 
programas televisivos competitivos y agresivos, necesitamos más proyectos de encuentro 
cultural para vislumbrar nuestro futuro en común. (…) experimentar y ejercitar la posibilidad de 
dormir juntas y compartir nuestros sueños para ‘visionar una sociedad postcapitalista mientras 
dormimos. Cuando la imaginación es acción, el futuro deseado ocupa el presente. 

 
Bernardo Gutiérrez1 

 
 
 
El projecte BRUTAL ha estat un camp d’experimentació que ens ha permès investigar amb noves 
formes i formats, imaginar altres maneres de compartir, proposar altres espais relacionals i provar 
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contextos dissenyats especialment per fer accessibles les pràctiques sensibles de les artistes a 
qualsevol persona que vulgués apropar-se a transitar-les, a passar-les pel seu propi cos.  
 
Aquesta era la premissa principal a l’hora d’impulsar el projecte, perquè pensem que en aquests 
moments és prioritari habilitar espais on sigui possible imaginar i començar a construir juntes altres 
mons possibles. Perquè després de la pandèmia i el canvi de paradigma que ha suposat en el règim 
sensible; la pèrdua del tacte i el contacte; les necro-polítiques aplicades en la gestió dels cossos, la 
seva salut i la seva mobilitat; sumat a la situació d’emergència climàtica, la destrucció dels 
ecosistemes provocada per l’extractivisme salvatge del capitalisme financer;  la precarització i 
extenuació de la vida a la qual ens volen habituar crisi darrera crisi; la reaparició i l'assalt del 
feixisme a les institucions democràtiques i la propagació de tots els discursos d’odi que li són 
propis... no hi ha cap ‘normalitat’ a la que tornar, ja no podem tancar els ulls i seguir consumint-
assumint el destí apocalíptic que ens venen com inevitable.  
 
Abans de construir altres futurs possibles, hem de ser capaces d’imaginar-los.  
 
El BRUTAL intenta respondre a aquesta necessitat urgent de dotar-nos d’infraestructures de la 
imaginació, com les anomena Bernardo Gutiérrez a l’article citat a l’inici d’aquest text: 
«infraestructures que fomentin l'ús i desenvolupament de l’habilitat d’imaginar». Cal dotar de 
recursos, fer créixer i nodrir les condicions per a la imaginació col·lectiva i pública. És prioritari 
invertir temps i espais en processos i metodologies que impliquin la pràctica i el desenvolupament 
de les facultats imaginatives perquè apareguin realitats alternatives respectuoses amb la vida i les 
condicions que la fan possible.  
 
Per nosaltres el primer pas ha estat abolir l’escala de valors que situa el benefici econòmic en primer 
lloc; tant en relació a la feina i la implicació de les/els artistes i la seva remuneració, com al dret 
d'accés a la cultural per part la ciutadania. Per això, des del principi, la distribució dels recursos 
disponibles per realitzar el BRUTAL ha format part del debat intern i s’ha decidit de manera 
consensuada amb les artistes participants. Per això es va decidir que totes les activitats  serien 
gratuïtes amb reserva prèvia, sense establir cap distinció entre una pràctica o una mostra 
processual i la presentació d’una peça escènica ‘acabada’.  
 
Tot un programa d'activitats gratuïtes i obertes a tothom on s’han compartit pràctiques sensibles i 
sabers corporals que, estem convençudes, tenen la capacitat d'activar (super)poders, moviments 
còsmics i (para)normals que possibiliten altres imaginaris i narratives, ja no per sobreviure, sinó per 
SUPERVIURE. 
 
En aquests moments del segle XXI, entendre un centre de creació com en un espai d’acció i 
d’activisme és gaire bé una qüestió de responsabilitat perquè, no ens enganyem, ara més que mai 
el camp de batalla és el nostre cos i les nostres capacitats sensorials. 
 
Perquè com diu Paul B. Preciados, l’art (juntament amb l’activisme i la filosofia) té la capacitat de 
generar «pràctiques col·lectives experimentals que poden elaborar, reduir i transformar el dolor 
epistèmic», d’obrir espais-temps on és possible activar «formes de vida que anuncien un nou règim 
de sabers i un nou ordre polític-visual des del que pensar la transició planetària.»1 
 
Això, ni més ni menys, és el que ha estat en joc i ha impulsat el BRUTAL.  
 
 
1. Infraestructuras de la imaginación, Bernardo Gutiérrez / Contexto y acción 
2. Dysphoria mundi, Paul B. Preciado / Anagrama 

 
 
 
A continuació detallem totes les activitats que hem volgut definir com a línia de programació que 
s’han realitzat al BRUTAL: 
 
Abocadero de textos para leer en voz alta amb ANA BUITRAGO 
17-27 de setembre 
 
*Lloc on abocar textos d'un recipient a un altre per mitjà de l'aproximació de les boques 

https://ctxt.es/es/20221101/Firmas/41309/Bernardo-Gutierrez-imaginacion-infraestructuras-capitalismo-alternativas-crisis-ecosocial.htm
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Aquest espai va somiar primer ser una platja, o un pícnic al costat del riu on donar veu a textos, 
paraules, llengües o sons que d'alguna manera han rondat o ressonen en les propostes d'aquest 
Brutal 2022; va somiar crear polifonies que potser altres poguessin escoltar o que simplement es 
deixessin vibrar i ressonar en els propis cossos-oïdes dels lectors. Però al cap de poc, aquesta 
platja de textos va tenir el desig d'allotjar, friccionar, acumular i excedir-se en la quantitat de textos 
potencials per ser dites i va començar a somiar convertir-se en un abocador anàrquic que es 
desbordés i on rebuscar, excavar, furbar o ensopegar amb eclèctics cossos textuals llançats aquí 
per Adaline, Elena, Lara, Esther, Victòria, Anabella, Oscar, Pau, Ona, Itxaso, Julia, Iera, Ana, Sergi i 
Sara. Un abocador que en el seu excés ens aboqués a trobar-nos amb la inevitable incompletitud de 
qualsevol acostament a una història, a una narració única, a un sentit; que ens convidés a través de 
la porositat i hibridació de tots aquests textos per ser llegits en veu alta a experimentar 
tangencialment el comunicar que és la base de la trobada Brutal, donant la possibilitat que entre ells 
s'entretexeixin, es traspaperin, es friccionin o xoquin i impactin als nostres cossos, fragmentant-se 
en la seva linealitat i en el seu sentit, creant ressonàncies inesperades, permetent que les fronteres 
entre les preguntes i inquietuds d'unes i altres es dilueixin i facin emergir éssers fantàstics o 
quimeres. Així, finalment, aquest espai va decidir nomenar-se com a “Abocadero” aquell lloc on 
apropar o aproximar les boques de dos objectes o individus, on posar l'orella per rebre la boca, o on 
simplement agafar alguns d'aquests textos amb la boca. 
L'Abocadero beu d'un carret ambulant on s'han recol·lectat textos diversos i eclèctics, entre ells 
podreu trobar frases soltes pescades a l'atzar, lletres de cançons, assaigs, escrits propis, textos 
referencials del procés, pintades de carrer, definicions de diccionari , un capítol del codi de 
navegació, llistats, poemes, cartes, novel·les, missatges en ampolla, manifestos, notícies, 
instruccions, informes, partides de naixement, fórmules físiques, còmics, mantres, etc. Hi ha textos 
per ser xiuxiuejats, altres recitats, altres cridats o balbucejats; hi ha textos per ser rapejats, o dits 
coralment, textos per vestir-se amb ells, potser hi ha algun text inintel·ligible, encara que no 
il·legible, i algun text per dir mentre es balla. 

 
 
 
Burbuja I. Invocació als cossos i òrgans que vindran. ESTHER RODRÍGUEZ-BARBERO i 
SERGI FAÜSTINO 
22 de setembre 
 
A les trobades brutals d'abans de l'estiu, l'Esther i el Sergi es van adonar que compartien una 
proximitat en diversos dels temes sobre els quals estan investigant, així que van decidir treballar uns 
dies en comú i preparar una presentació conjunta del que els té ocupats. 
Després de portar un temps dirigint la mirada cap al passat per entendre el present, en Sergi ha 
col·locat el seu interès a dirigir la mirada cap al futur: com s'ha d'imaginar en el futur? què podem 
predir del nostre cos i què no? quin moviment serà el següent? com es pot expandir un cos, tant 
envers el futur com en altres direccions? 
Esther porta un temps treballant sobre la noció d’òrgans electromagnètics', invocant òrgans que 
actuen com a emissors i receptors d'ones i fluxos, possibilitant altres sensorialitats que obren camps 
perceptius, entenent el cos com a matèria receptiva que els recull i travessa. 
La presentació constarà d'una part parlada on s'explicarà el procés de cadascun, una part en què es 
mostraran alguns dels materials que s'estan desenvolupant, i possiblement es proposarà una 
pràctica a les persones que s'acostin a La Caldera. 
 

Pensamientos de una bailarina que comprendió el ritmo al mirar un cadáver, ELENA 
CÓRDOBA, LUZ PRADO  

21 de juny, post-posat per covid al 22 de setembre 

“L'any 2014 vaig fer una obra íntima que partia de l'observació del cadàver, una peça amb què em 
vaig acostar al procés de descomposició del cos. Aquesta obra es va anomenar Soy una obstinada 
célula del corazón y no dejaré de contraerme hasta que me muera i va ser fruit de dos anys en 
què vaig estudiar, vaig escriure i confrontar el meu cos viu a un cos (el seu cos) sense vida. Sempre 
m'ha espantat no poder identificar-me amb el que vaig fer, per això no acostumo a mirar enrere. 
Revisar o revisitar em sembla temptar la malenconia, una amiga a la qual acostumo a esquivar tot el 
que puc. 
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Però Soy una obstinada célula del corazón y no dejaré de contraerme hasta que me muera partia 
d'un text escrit que no havia canviat aquests anys, que m'havia estat esperant. Vaig voler prestar el 
cos a aquestes paraules perquè tornessin a sonar. Igual en els temps que vivim, aquestes paraules 
tornen a ésser pertinents. Mai no hauria reprès aquestes reflexions sola, la meva amiga Luz Prado i 
el meu company Carlos Marquerie. em van acompanyar en aquest viatge.” 

(UN) DÍPTIC SOBRE LA TRANSFORMACIÓ 

Tres dies després d'estrenar y pareceremos árboles al Festival Zip estaran a La Caldera 
presentant Pensamientos de una bailarina que entendió el ritmo al mirar un cadáver. Dues 
obres distants en el temps i diferents en la seva forma, però que aborden una mateixa temàtica, la 
transformació del cos com a matèria, i que ressonaran juntes gràcies a la complicitat d'entre el TNC i 
la Caldera que ho han fet possible. 

Pensamientos de una bailarina que entendió el ritmo al mirar un cadáver, es va estrenar a La 
Casa Encendida el 19 de juny del 2021 dins del Festival Domingo. 
 
 
 
 
Cuerpos fuera de sí. Figuras de la inclinación en las artes vivas y las protestas sociales. 
VICTORIA PÉREZ-ROYO i GABRIELA HALAC 
2 de noviembre 
 
Presentació del llibre de Victoria Pérez Royo que acaba de publicar Ediciones 
DocumentA/Escénicas 
Els cossos contínuament viatgen fora de si per provar a ser altres, per encarnar altres experiències, 
per fugir de si mateixos o per ampliar la seva potència aliant-se amb altres. Unes vegades es 
projecten per mitjà d'un ritme o un moviment per assolir-ne d'altres en ressonància, altres vegades 
per mitjà d'intensitats i energies, o d'altres per mitjà de la veu, o de la imatge. En aquest llibre la 
figura de la inclinació serveix per estudiar les estratègies corporals, visuals, icòniques, i 
imaginatives, entre d'altres, que es desenvolupen en les arts vives i les protestes socials i que es 
poden entendre com a pràctiques que plantegen altres bases per a les nostres democràcies. 
amb Victoria Pérez Royo i Gabriela Halac, fundadora i directora d'Ediciones DocumentA 
(Argentina). 
La teoria política sovint ha oblidat el cos. Aquest llibre intenta recuperar-lo com a base 
imprescindible per repensar alguns dels problemes de les nostres democràcies que, tal com es 
plantegen i practiquen avui, resulten insatisfactòries. Els cossos no són un destí donat d'una vegada 
per totes, inevitable i incontrolable, sinó territoris en procés, canviants, tal com treballen amb ell les 
arts vives, especialment les que es plantegen com a laboratoris de recerca que tracten de 
desmuntar l'autoimmunització de la corporalitat modern-colonial, de sentir les maneres en què el 
meu cos no és només meu, sinó sempre un compartit. 
La dimensió política del cos no es limita aquí a pensar-ho des de la seva subjecció a passions, sinó 
des de la seva capacitat per canalitzar, reprimir, intensificar, neutralitzar o mobilitzar afectes polítics. 
I aquesta facultat l'adquireix juntament amb molts altres cossos, confonent-se sovint amb ells, amb 
cossos vius i presents, amb cossos llunyans, fins i tot amb cossos absents en forma d'energies 
residuals que continuen vivint i viatjant en forma d'imatge, record, gest, paraula, sensació, o emoció, 
instal·lant-se als nostres imaginaris i a les nostres carns. Per això cal atendre les maneres en què 
les imatges són un dels mitjans més poderosos per a la fabricació de corporalitats. Els cossos es 
conformen de manera icònica, visual i imaginativa per mitjà d'imaginaris, imaginacions i imatges que 
ens permeten relacionar-nos, entendre'ns i afectar-nos. 
La investigació s'articula al voltant d'una lectura figural de cossos drets i estirats en pràctiques 
artístiques, però també en manifestacions i protestes socials. Aquestes postures erecta i jacent, 
sostingudes en el temps, són capaces de convocar i evocar imatges, associacions i records 
carregats d'afectes i descarregar-los en el moment de mirar. La persistència en aquestes dues 
postures dóna a aquests cossos la capacitat d'apel·lar, commoure, moure i mobilitzar els subjectes 
al voltant, inclinant-los cap a ells. 
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BetaBlastoCuir d’ONA BROS 
22 de novembre 
 
BetaBlastoCuir és un projecte d'investigació sobre els discursos entorn la genètica partint del marc 
dels biomercats reproductius a partir de l'experiència gestacional pròpia. 
"A cavall entre la recerca obstinada i la introspecció com a manera d'arrelar un pensament 
radicalment situat; BetaBlastoCuir és un exercici que combina el diari en primera persona i la 
bitàcora d'exploracions teòriques de molt diferents àmbits, per a un assalt (entès com a abordatge, 
però també com una mena d'atac) a les ficcions, mitologies i tecnologies de manipulació i 
(re)producció genètica." * 
BetaBlastoCuir aspira a torsionar les representacions construïdes al voltant de la genètica per a 
proposar altres imaginaris que ampliïn els possibles en la reproducció de la vida, els vincles de 
parentiu i les pràctiques del maternar. 
BetaBlastoCuir activa també, un espai d'investigació col.lectiva amb "Les comunitats del gel". 
Obertura del procés d'investigació, lectura performativa i instal·lació. 
* text citat d'Anna Manubens 
 
 
 
 
Tesis Doctoral Paranormal. Nuevo capítulo: suficiencias y oponencias amb ITXASO CORRAL 
1 de desembre 
 
Presentació performativa i més enllà d'una Tesis Doctoral *Paranormal res oficial però molt tenaç, 
que es mou, per exemple, entre aquestes preguntes: pensar amb el cos, però amb això què volem 
dir? o l'art, d'on em surt? o les arts vives, sí, però llavors potser ens hauríem de preguntar abans 
què és estar vives? 
En aquesta ocasió, la Tesi i l'ésser que la sostenia des de fa quatre anys, passaran per un procés 
d'Oponències variades i abundants que, potser, ens porten a detectar suficiències i insuficiències, 
però que, per descomptat, provocaran una estona apassionada de pensament en directe. 
*[Quan dic Paranormal em refereixo, sobretot, a allò no compatible amb la norma de les 
percepcions, creences i expectatives referides a la realitat: allò que ens sorprèn. Allò que antecedeix 
al desig de coneixement i també ho possibilita, ens mou cap a una cosa no coneguda, allò inaudit, 
allò que mai abans va ser escoltat però que era allà, aliè a les limitacions de les nostres 
percepcions]. 
Oponències esperades: Óscar Dasí, Sergi Fäustino, Victòria Pérez-Royo. Si voleu oposar alguna 
cosa, aviseu-me. També poden aparèixer oponències inesperades. 
 
Canción para contradogma genético amb ONA BROS, ELENA CÓRDOBA i LUZ PRADO 
2 de desembre 
 
Es diu que les cadenes d'ADN estan recorregudes per vibracions sonores gairebé inaudibles les 
quals, es diu, podrien obrir les cadenes i influir en el procés de replicació cel·lular. 
Quins cants necessiten els citoplasmes per a una reproducció optimista? 
Quins cants per a una reparació parcial de les violències heretades? 
Ona Bros i Elena Córdoba tornen a dialogar al voltant d'altres formes possibles de transmissió. 
Aquest cop miraran la gola i les seves vibracions acompanyades de la violinista Luz Prado. 
És el moment d'aixecar la veu. 
 
 
Las Ruinas. Un ensayo sobre la posibilidad amb ESTHER RODRÍGUEZ-BARBERO 
2 de desembre 
 
Un cos es cola per un forat i apareix en un vestíbul blanc de set altures on ha crescut una figuera 
que ocupa tot l'espai. Si mires cap amunt pots veure una pintada que diu: sóc un mico. Algú ha 
hagut d'enfilar-se i col·locar-la al capdamunt de les altures. Al fons, un altre algú ha subjectat la 
base del que va ser abans una bastida per traçar un pont que salva un buit unint aquest passadís 
amb unes escales que pugen. Si decideixes creuar el pont i pujar-les arribaràs a un altre forat, a 
l'altra banda apareixerà el que seria un amfiteatre. 
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Las ruinas fa un recorregut per algunes ruïnes modernes, aquelles que es van quedar a mig fer, en 
un lloc de transició, incompletes, que han acabat sent una altra cosa. No han estat habitades però sí 
ocupades, recorregudes i treballades. La ruïna com a lloc que convoca l'aparició d'altres 
corporalitats, presenta preguntes i planteja possibilitats al voltant del que podria ser, del que no va 
ser, del que serà. Els cossos que van estar abans i els que han de venir. Re-construir des del que hi 
ha, del que queda, del que és. 
Aquest treball és la continuació d'una sèrie de viatges que van iniciar l'estiu del 2020 en què van 
anar apareixent diferents tipus de ruïnes. La primera parada va ser amb 'Bailar en las ruinas (del 
techno)' al voltant de discoteques abandonades. La darrera va ser 'Poder y ruina'. El caràcter 
mutable fa que canviï de nom, de forma i d'estat. 
 
 

 
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. 
 
TERRA. de Silver Drops 
Estava previst per al gener de 2022, però es va haver de cancel·lar per covid. 
 
 
The Watching Machine, de MACARENA RECUERDA SHEPHERD 
17 de desembre 
Tots públics 
 
La màquina de mirar era el nom que rebia aquells objectes del S. XIX que a través de miralls i 
obturadors creaven il·lusions òptiques. En la peça The Watching Machine imaginem que la màquina 
generadora d'il·lusió és la pròpia caixa escènica. En ella juguem amb la llum, les ombres i els 
reflexos per a experimentar i reflexionar sobre què és il·lusió, què és representació i què és 
convenció teatral.  
 

 
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)

 

 
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 néixer 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: 

http://www.tea-tron.com/estherrodriguezbarbero/blog/2020/09/23/bailar-en-las-ruinas-del-techno/
http://www.tea-tron.com/estherrodriguezbarbero/blog/2020/09/23/bailar-en-las-ruinas-del-techno/
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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, han sostingut les 
edicions del 2021 i el 2022.  
 
El Sâlmon ofereix l’obertura d’un marc que permeti a les arts vives mantenir encès l’únic que les 
diferencia d’altres corrents escèniques: el compromís sense límits amb l’experimentació.  

Les comissàries entenen aquesta desena edició del festival Sâlmon com una membrana connectora 
i metamòrfica que ens posa en relació amb el present dels artistes convidats, les comunitats, els 
contextos i amb els espais de creació d’arts vives de la ciutat que donen suport al Festival. 

Com a conseqüència de la força centrípeta que ens va portar a conviure dins d’un plató de televisió 
experimental durant cinc dies al Sâlmon del 2021, aquest any l’energia centrífuga expandeix 
aquesta membrana elàstica per diversos espais de la ciutat de Barcelona. Amb la intenció de fer 
palès que les arts performatives poden veure la llum en contextos molt variables, aquest Sâlmon 
2022 va habitar el Santa Mònica, el CCCB, La Caldera i el Mercat de les Flors, establint amb cada 
un d’aquests espais una relació particular. 

Aquest any van voler generar particularment un desplaçament de l’educació per enfocar-nos en 
l’aprenentatge com a procés continu i obert que involucra subjectivitats col·lectives. Van convidar 
una sèrie de creadorxs que posen en moviment aquestes qüestions a través de diversitat de formes 
i relats, i diversos col·lectius i grups d’estudiants han participat de molts dels processos de creació. 

 

Festival Sâlmon 2022 a La Caldera 

La Caldera ha tornat a participar en l’organització del Festival Sâlmon a l’edició 2022, ha acollit 
diverses activitats, a més d’assajos i residències tècniques d’alguns dels artistes participants, i ha 
assumit una part de la seva gestió econòmica.  

Taller Paz Rojo: Nigredo 
14 i 15 de febrer de 2022 
 
Segons wikipedia la 'nigredo' és un concepte alquímic relacionat amb la primera fase en la 
transmutació de la matèria. Associada a la putrefacció, involucra una dissolució en la matèria prima, 
per generar-ne una altra superior (l'or). S'ha associat la nigredo a la Lluna Minvant, que és la fase 
lunar on es comença. En aquest taller tractarem aquest concepte amb l'objectiu de descobrir en la 
dansa una potència capaç d'originar tots els començaments possibles però també tots els finals. 
Capaç d'engendrar tots els somnis, però també tots els malsons, tots els monstres, tots els 
fantasmes. Es tracta de conèixer el que balla en si sense transformar-ho en un 'per a' nosaltres. 

Durant aquestes dues sessions Paz Rojo facilita diferents pràctiques de moviment, protocols 
d'improvisació i experiments en relació amb la proposta en un ambient tranquil on hi haurà espai per 
fer-se preguntes, compartir i autorregular el procés propi d'aprenentatge-investigació. 

Aquest taller està dirigit a qualsevol persona (amb experiència prèvia en dansa o no) 
interessada a les arts escèniques, la dansa i la investigació artística. 

Jornada dominguera 
13 de setembre de 2022 

Jornada transgeneracional de diumenge proposant estar i compartir des de llocs no frontals i dirigits. 
Passar el dia transitant propostes que permeten acostar-se a les arts visuals i performatives des de 
la diversitat d'angles interseccionals. 

https://2021.festivalsalmon.com/videos-21/
https://2021.festivalsalmon.com/videos-21/
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BURN BABY, BURN! amb el Col·lectiu TeknoDrag: Symphony of the Seas (Xavier Manubens) i 
Mama Lynch (Lyn Diniz) 
Taller infantil d'art travesti 
 
En aquest taller farem un recorregut sensible a través del cos i la transformació de la nostra imatge 
per trobar altres potencialitats d’allò que ja som. Viatjarem juntes per descobrir quins cossos i quines 
formes volem construir i com podem fer-ho, tot explorant les possibilitats d’aventura dins un estudi 
de dansa. 

SOLO VINE A BAÑARME d'Andrea Pellejero.  
Performance 
 
“Fa cinc anys vaig patir un atac de pànic. Així, de cop, només m’estava banyant. Era el pànic a 
desaparèixer, a un buit immens. La por al no-res. Des d’aquell dia hi ha un filtre en la meva persona 
que m’obsessiona. És subtil, borrós, està en la manera en la que percebo els petits moments (...)”, 
ha plogut i he deixat que es mullés, he conversat sota l'aigua, he envellit la meva veu, el gel s'ha 
desfet... i m'he banyat.” 
 
 
EL PAPEL ES LA PISTA amb Anabella Pareja Robinson  
Activació d’una publicació 
 
El papel es la pista és el resultat d'una reunió intensiva de dues setmanes de tretze artistes de 
diferents parts del món, interessats, cadascun des del seu lloc en les arts vives, l'edició, la 
impressió, la paraula i l'escriptura. El que aconseguim és una publicació on la lectura i l'escriptura 
activen accions performatives i l'acció de preparar una publicació es pensa com una coreografia. 

Després d’activar i ballar juntxs i d’un dinar conjunt a la terrassa, vam passar a la proposta 
d’Alexandra Laudo.  

DARRERE ELS ULLS, DAVANT L'ESQUENA, amb Alexandra Laudo [Heroínas de la Cultura] 
en col·laboració amb Oscar Holloway 
Conferència performativa 
 
Darrere els ulls, davant l’esquena és una conferència poètica i performativa que ens parla de donar 
la cara i de donar l’esquena, dels guardaespatlles, dels ulls, de la història dels miralls, de les selfies, 
del mite de Narcís, de la relació entre fotografiar i caçar i de Floquet de neu. 
 

 
Dansa Metropolitana 

La Caldera ha participat 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 11 ciutats de 
l'àrea metropolitana. 
 
En aquesta ocasió la direcció artística de La Caldera ha triat les quatre peces que es presentaran. 
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. 
 
Amb aquesta programació es va pretén seguir incidint 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. 
 
Programació del 17 al 19 de març a les 20h 
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Lo faunal, de POL JIMÉNEZ 
En aquest extracte del solo Lo Faunal, el ballarí Pol Jiménez encarna la figura mitològica del Faune, 
que durant la migdiada fantasieja amb les nimfes. Per fer-ho, s’inspira en la representació de Faune 
de la dansa clàssica de Nijinski, i tant l'intèrpret com el director de la peça, Bruno Ramri es centren 
en la idea que no és només un personatge mitològic, sinó més aviat una condició. Una condició que 
comparteix amb la dansa espanyola, la de la hibridació constant per poder eixamplar les seves 
fronteres. 
 

 
Cavalo do Cão, de JOAO LIMA 
En portuguès brasiler, cavalo do cão ("cavall del gos", en traducció literal) és una expressió que 
significa alhora un insecte la picada del qual provoca un dolor esquinçador, una persona indomable i 
el cavall que munta el diable. El terme suggereix un tipus d'animalitat en transformació. El ballarí 
João Lima encarna aquest animal a través d'un espectacle de dansa contemporània que ens evoca 
un personatge la forma de vida del qual és híbrida. Una composició basada en la materialitat i en la 
ritmicitat del cos i l'espai, a través de la (des)conjunció entre el gest i la veu, la imatge i el so, i que 
ens situa, potser, entre l'encant i l'espant.  
 
 
Programació del 24 al 26 de març a les 20h 
 
Panorama, de RAQUEL GUALTERO 
Del grec pân (tot) i hórama (vista) la paraula panorama va ser popularitzada pel pintor irlandès 
Robert Baker (1787) per descriure les seves pintures circulars. En els seus quadres d'extensos 
paisatges, el pintor genera una experiència immersiva que convida a la contemplació i, per tant, a la 
reflexió. Quin és el nostre lloc en aquest paisatge? De la mateixa manera, Raquel Gualtero ens 
proposa entrar en un estat contemplatiu en el qual, a través del seu cos, transitem per diferents 
imaginaris que ens resulten estranyament familiars. Tota la peça està carregada de gestos 
recognoscibles que a través de la seva repetició es converteixen en coreografies infinites. El cos de 
la ballarina és el centre d'aquest paisatge. Un lloc travessat per una veu que ens pertany i que 
transforma els motlles que hem construït. Potser, aquest lloc en el paisatge és un lloc estrany, 
inhòspit i inesperat, però, sens dubte, és un lloc anhelat. 
 

 
Bailar o lo salvaje, de LARA BROWN 
Aquest treball sorgeix de la necessitat d'entendre l'origen de la jota, preguntant-se, així, si ballar 
respon a una necessitat innata de moure's d'una forma improductiva. Investiga l'origen dels balls 
populars, i com han estat i són travessats pel context històric, polític i social. El resultat és una 
seqüència de moviment i coreografia que reflecteix tota la informació recopilada.  
 

 
Col·laboració amb la Universitat de Barcelona per a les 
Jornades ‘Art i pensament postfundacional, nous judicis 
estètics’  

Vam acollir l’activitat Código fuente audiotextual de Jinete Último Reino Frag. 2. De Maria Salgado i 
Fran Cabeza de Vaca en aquest cicle de diàlegs entre filosofia i art sobre els reptes de l'estètica 
contemporània i el seu potencial polític, organitzat per la Universitat Barcelona del 4 al 6 de maig. 

Código fuente audiotextual de Jinete Último Reino Frag. 2. MARÍA SALGADO I FRAN 
CABEZA DE VACA 

Divendres 6 de maig 
Seguint la metodologia del "codi font audiovisual" inventada pel festival ZEMOS98 perquè els 
artistes i pensadors alliberin el programari fet per les diferents veus que conformen el seu treball en 
relació al context en què es produeix, en aquesta sessió comparteixen l'escolta i comentari d'una 
sèrie d'obres poètiques, performatives i musicals que van servir de referència, desafiament i 
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ensenyament a l'hora d'elaborar el Frag. 2 de la trilogia Genet Darrer Regne. D'Alexander Schubert 
a Tracie Morris, de Conquilla Piquer a Steve Reich; els problemes compositius, les eleccions 
formals, la posició política presa durant el procés d'invenció de la peça és posada en comú amb els 
assistents. 

“Aquest format híbrid entre la conferència, l'audició col·lectiva i la punxada ens permet comptar la 
teoria de la composició, el so i el llenguatge que anem elaborant a partir de la nostra pràctica 
creativa i l'anàlisi conjunta de les peces de poesia, música i performance que estimem, sense 
amagar les referències crítiques que també manegem ni els misteris i dubtes i desviaments a què 
també ens enfrontem.” 

 

Programació Caldera / Grec 
Aquest any hem col·laborat amb el GREC presentant l’estrena de Desbordes, d’Amaranta Velarde, 
guanyadora d’una de les beques de creació Premis de Barcelona 2020. Una peça que vam acollir 
també en residència tècnica i de la qual vam obrir una càpsula de creació al gener. 

Desbordes, d’AMARANTA VELARDE 
 
El projecte investiga els conceptes de desbordament i contenció en relació amb l'estètica escènica, 
la corporalitat i el llenguatge coreogràfic. Indaga en la necessitat de cercar estat alterats de 
consciència i la producció d'identitats alternes com a via d'escapament als límits quotidians i la 
condició de buit humà. 
 
Com a punt referencial d'inspiració, el projecte Desbordes mira cap a l'estètica camp i el moviment 
efímer dels anys 80 anomenat New Romantics. La barreja d'elements que el comporten, la seva 
estètica kitsch, el seu optimisme exuberància, les característiques andrògines i la teatralització que 
implica la desnaturalització i l'artificialitat a través de l'excés i l'evasió són el punt de partida del 
treball. 
 
Les presentacions es van realitzar del 5 al 7 de juliol. 
 
 
GREC PRO 
Cafè amb Amaranta Velarde i Cris Blanco amb programadors GREC.  
6 de juliol. 
 

 
Fundació Suñol 
Com a tancament de l’exposició Vint rostres i tres multituds, comissariada per Valentí Roma, la 

Fundació Suñol va organitzar una performance artística en col·laboració amb La Caldera. 

 
Mira-mira de ROSA ROMERO 
Performance a la Fundació Suñol en col·laboració amb La Caldera Les Corts. 
 

L’artista Rosa Romero presenta una proposta que neix del seu propi cos, amb la voluntat de generar 
complicitats entre el cos, el moviment i la mirada en el marc d’un espai rodejat d’obres d’art que ens 
miren i ens demanen ser mirades. 
El mira-mira és un moviment extret de “Debut”, el primer solo de Rosa Romero i el primer moviment 
del seu Catàleg de moviments extraordinaris. El mira-mira funciona com un encanteri, perquè en 
aquesta obligació de mirar s’oculten totes les arts obscures del que anomenem teatre (o dansa, o 
performance, ritual, joc). Rosa diu mireu-me i en aquesta ordre es materialitza la idea de que potser 
no ha estat mai mirada, que potser està sent mirada per primera vegada, com si hagués estat 
sempre oculta i de dol preparant aquest moment.  
 
Es va presentar el 8 d’abril de 2022 
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La Caldera ofereix la possibilitat d'acollir la presentació pública de treballs de creadors i companyies 
que ho requereixen, en cas de disponibilitat de sala, i arribant a acords assumibles per fer-ho 
possible. 

Festival l’Orgullosa 

Cobalto, de LAILA TAFUR I ALBA RIHE  

Cobalto és un estat íntim d’improvisació i reciclatge la gramàtica del qual és el loop a tall de 
pràctica, que indueix un estat hipnòtic. Per mitjà del beat i el cansament, emergeixen expressions 
que transformen el cos i activen la comunicació des d’un altre punt de la consciència. Dels sons a 
l’humor, de la paraula al cant, del fàstic al vestío, del silenci al musicón. 

Es va presentar el 18 de juny de 2022. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cavalo do Cão de JoãoLima 
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Residències d’intercanvi 
 

En els últims anys, gràcies al suport del Pla de Residències d'Intercanvi impulsat per l'Institut Ramon 
Llull, hem portat a terme una sèrie d’intercanvis entre estructures i artistes de Catalunya i d’altres 
països, com ara Portugal, Itàlia, Grècia o Bèlgica. 
 
Els intercanvis ofereixen als creadors gaudir de diversos tipus de suport:  
 
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. 
Mentories per part de professionals que poden ser enriquidors per als processos de treball d’artistes 
residents. 
Ajudes a la mobilitat que els faciliti l’intercanvi i que els permeti participar de les accions i contextos 
a altres països 
Espais de trobada i diàleg amb altres creadors, que els permeti compartir experiències i 
pràctiques, enriquint-se a nivell artístic i professional 
Contextos de visibilitat i xarxa que els ajudi a mostrar la seva feina al públic i promogui la 
circulació dels creadors entre els tres territoris 
També està previst generar un dispositiu per a la documentació dels processos, que reculli el 
pensament i contingut generat durant aquests i que siguin accessibles per a la resta dels artistes 
que passin pel mateix lloc i tinguin interessos similars en el futur 
 
Aquest any s’han continuat les col·laboracions amb estructures de Portugal. 

La companyia Societat Doctor Alonso ha realitzat una residència a Montemor durant la segona 
quinzena de juliol per crear el solo de Sofía Asencio ‘Noche Cañón’ i presentació de la proposta a 
la programació del Festival Citemor (2022). 

Per últim, el director artístic de La Caldera, Oscar Dasí, va visitar Forum Dança, Lisboa, per a 
treballar en futures col·laboracions amb aquest centre de creació i, en concret, amb el Programa 
PACAP, amb qui hem treballat per establir un primer acord de col·laboració. 
 

 

Barcelona Internacional Dance Exchange
 
La Caldera acull el Barcelona International Dance Exchange (BIDE) que proveeix una plataforma 
per al treball en xarxa i l'intercanvi creatiu entre coreògrafs, ballarins i performers professionals. 
BIDE proposa una forma de treball horitzontal, un espai per conèixer-se i treballar junts, trobar 
inspiració i possibles futures col·laboracions. L'interès de BIDE és la performance, la investigació i 
l'ensenyament. 
 
BIDE consta d'un esdeveniment anomenat B-Meeting del 24 al 29 d’agost que va acollir La 
Caldera i a on han participat 20 participants de 6 comunitats autònomes diferents i de 7 països, que 
venen de disciplines de moviment. 
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Dansa a les escoles amb The watching machine de Macarena Recuerda 

 
 
 
 
 

 i familiars 
 

Dansa a les escoles
Partint d'un encàrrec del Districte de les Corts La Caldera desenvolupa el programa Dansa a les 
Escoles. Un projecte que té com a finalitat apropar la dansa al públic més jove posant-los en 
contacte amb el món de la creació a través del moviment. 
 
Objectius de la proposta educativa: 
Apropar els alumnes de les diferents etapes educatives en el món de la creació a través 
de la dansa, mitjançant la programació d'espectacles de qualitat adaptats als diferents cicles 
educatius. 
Posar els alumnes en contacte directe amb els creadors i artistes per conèixer millor els 
llenguatges de la dansa i altres aspectes tant artístics com a professionals. 
 
 
Proposta educativa: 
1. Possibilitat de realitzar un Taller de dansa creativa a l'escola 
2. Visita a La Caldera i espectacle: Visita de les escoles a La Caldera per conèixer on treballen i 
com preparen els seus espectacles els professionals de la dansa. 
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3. Espectacle adequat a cada cicle formatiu 
4. Xerrada amb els creadors per intercanviar impressions 
5. Dossier pedagògic 
 
Des 2016 La Caldera forma part del Consell d'Innovació Pedagògica de l'Ajuntament de Barcelona i 
la seva proposta educativa és inclosa en l'oferta anual del PAE. 
 
Espectacles: 
En el curs 2021 - 2022 els espectacles seleccionats han estat: 
1. Etapa infantil: Terra, de Silver Drops 
2. Etapa primària: Dit, dit, d’Aimar Pérez Galí (presentat al novembre – desembre 2021) 
3. Etapa secundària: Likes, de Núria Guiu 
 
Curs 2022 – 2023 
 
Etapa secundària: The Watching Machine, de Macarena Recuerda (desembre 2022) 
 
 
Terra, de SILVER DROPS 
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. 
 
 
Likes, de NÚRIA GUIU 
Del 21 al 25 de febrer  
Espectacle per a secundària (curs 2021-2022) 
 
Reprenem la proposta per a alumnes d’educació secundària Likes, que va fer-se al 2020 dins del 
programa de Dansa 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. 

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 Premi de la Crítica 2018 al Millor solo de dansa, menció especial de Millor 
espectacle de dansa dels Premis Ciutat de Barcelona 2018, i seleccionada per la plataforma 
europea Aerowaves 2018 i ha captat l’interès de diferents festivals tant a nivell nacional com 
internacional.  
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The Watching Machine, de MACARENA RECUERDA SHEPHERD 
Del 12 al 15 de desembre 
Espectacle per a secundària (curs 2022 – 2023) 
 
La màquina de mirar era el nom que rebia aquells objectes del S. XIX que a través de miralls i 
obturadors creaven il·lusions òptiques. En la peça The Watching Machine imaginem que la màquina 
generadora d'il·lusió és la pròpia caixa escènica. En ella juguem amb la llum, les ombres i els 
reflexos per a experimentar i reflexionar sobre què és il·lusió, què és representació i què és 
convenció teatral.  
 
 

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

 
Des del 2017, fruit de l'experiència dels tallers de Dansa en Les Escoles, i a petició del professorat 
d'expressió corporal de l'Escola Les Corts, actual Institut Escola Plaça Comas, que comparteix 
edifici amb La Caldera, es realitzen tallers de dansa creativa amb els alumnes de primària.  
Els tallers són impartits per CLAUDIA MORESO, directora artística de Mons Dansa i sòcia de La 
Caldera. 
 
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 2022: 
En aquests tallers van participar 415 infants  
Des de P3 a 6è de primària. Tots de doble línia excepte 6è 
17 grups realitzant 68 tallers (68 hores), dividits en 4 sessions per grup. De P3 a 6è primària, 
excepte 4rt. 
2 grups (4rt primària) realitzant 24 tallers (24 hores) dividits en 12 sessions per grup 
Aquest any les artistes encarregades d’aquests tallers han sigut Claudia Moreso, Mònica Muntaner i 
Linn Johanson. 
 
Total: 
•19 grups 
•92 tallers 
•415 infants 
 

 
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. 
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'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. 

Alguns dels joves mentors Baules han vingut a la Caldera per poder-los explicar el projecte, 
conèixer a artistes residents, i assistir a algunes activitats: presentació de Fran Martínez, actuació 
de Pol Jiménez, Joao Lima, Lara Brown i Raquel Gualtero dins del marc de Dansa Metropolitana.  

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, 
va impulsar 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 va 
ser 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 partícips a docents de l’Institut Escola Tres 
Fonts de diverses matèries, com ara llengua, medi ambient, música, plàstica... van realitzar 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 es van haver 
de posposar al 28 de gener del 2022. 

Visites d’instituts a La Caldera i projectes de recerca 

En col·laboració amb diferents programes de la ciutat, com ara En Residència, Tot Dansa, 
Connexions, Dansa Metropolitana, Baules, organitzem diverses sessions d’assajos oberts i 
xerrades amb creadorxs residents.  
 
11 de març Visita alumnes IES Caterina Albert. Presentació i xerrada de Fran Martínez, en el marc 
de Baules 
14 de març Assaig obert i xerrada de Pol Jiménez, amb Connexions Dansa Metropolitana i IE Les 
Corts 
18 de març Assaig obert i xerrada de Joao Lima, en col·laboració amb En Residència 
Grups assistents:  

Inst. Comas i Solà (Trinitat Vella, Sant Andreu). Mediació: Central del Circ. 
Inst. Barri Besòs (Besòs Maresme, Sant Martí). Mediació: Central del Circ.  

 
23 de març Assaig obert i xerrada de Raquel Gualtero, per a alumnes d’En Residència i Tot Dansa 
Havien de ser 5 instituts, però a causa de les vagues finalment han vingut 2. 
Grups assistents:  
 Inst. Vall d’Hebrón 

Inst. Domènech i Montaner. Mediació: L’Afluent. 
 
13 – 21 de juny Acompanyament a projecte de recerca d’alumnes de 4rt ESO l’IES Caterina Albert 
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Tallers familiars 

La Caldera obre les seves portes per a tota la família, amb tallers de diferents creadors que 
conviden a nens i adults a experimentar i jugar junts a partir del moviment.  

 
Subjecte-verb-predicat de CONDEGALÍ B. L. 
Dissabte 5 de novembre a les 18h 
 
Com puc predisposar el cos a l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura? 
Quin rol juga el cos en aquest procés? 
Què podem aprendre a través del cos en moviment? 
Quin paper té el llenguatge en la definició dels rols de gènere a la nostra cultura? 
 
Qüestions com la violència, el consentiment, l'afecte, la construcció de la masculinitat i la feminitat, 
la lgtbi-fòbia, el bullying, etc., també es construeixen amb el llenguatge i amb el cos. 
 
SUBJECTE·VERB·PREDICAT neix de la investigació que CondeGalí BL està desenvolupant 
actualment dedicada a la relació entre la sintaxi i la coreografia, com a formes de composició 
pròpies del llenguatge. Amb aquesta obra tornem a posar el cos en joc per apropar-nos, aquesta 
vegada, a l'ordre íntim d'una pregària, a aquesta estructura bàsica a través de la qual creem sentit. 
La sintaxi és una forma de dramatúrgia que aprenem inconscientment des de petites. Així, del que 
es tracta és d'aprendre a anomenar les parts d'una frase, però, sobretot, d'observar i entendre el 
que aquestes parts fan. Per això, el que proposem fonamentalment és un viatge a través de les 
funcions i accions que duem a terme cada vegada que escrivim, diem o fem una frase. 
 
Intèrprets: Sara López, Daniel Méndez i Alba Cerdeiriña 

 
 
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.  
Els divendres a la tarda de 17 a 18:15 
 
 
Dansalabo 14 amb SÒNIA GÓMEZ 
Del 14 de gener al 25 de març 
 
BALLO, inventa llocs possibles i impossibles amb el cos i la imaginació 
Ballo és un laboratori per a nenes i nens on moviment i paraula es troben jugant i ballant. Els infants 
prenen el protagonisme d’allò que pensen i inventen. Els donem la paraula amb els conceptes del 
seu imaginari més proper, com jugar, empaitar, somiar, volar, riure, lluitar o fer-se invisible. 
Amb totes les opcions ballarem un videojoc analògic. 
 
 

Dansalabo 15 amb MIREIA DE QUEROL 
Del 1 d’abril al 10 de juny 
 
El cos com a terreny de joc 
Perquè ens agrada jugar, aprenem des del cos i sempre en relació. 
En aquest laboratori treballarem amb el cos, la paraula, l'imaginari i la relació amb materials i 
objectes diferents com a eines per a la creació d'un joc escènic col·lectiu. 
Tots els jocs plantejats s’abordaran des de pautes de moviment obertes per a estimular la creativitat, 
la consciència del propi cos, la imaginació i alhora motivar el desplegament de la pròpia fisicalitat, en 
relació amb els altres i l'entorn. 
S’explorarà l’espai propi, l’espai comú, les distàncies i relacions entre els cossos. Jugarem amb el 
temps: les velocitats, la relació amb la música i els sons. I també explorarem la relació amb 
materials i objectes que ens facin moure de maneres diferents. 
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Dansalabo 16 amb MAGDALENA GARZÓN 
Del 30 setembre al 2 de desembre 
 
Dansa creativa. Laboratori de moviment 
Basat en l'aplicació d'un procés d'exploració i centrat en la pròpia experiència com a sistema 
d'aprenentatge, la dansa creativa implica el coneixement simultani dels elements creatius i 
conceptuals del moviment, potenciant, en totes les seves dimensions, els aspectes imaginatius, 
expressius i comunicatius del llenguatge corporal. La dansa creativa uneix i ofereix un domini del 
moviment, de l'art del gest i l'expressió de la dansa, basant-se en l'estudi del vocabulari corporal, 
rítmic, coreogràfic, musical i dramàtic; així com de llurs interrelacions. L'aprenentatge de la dansa 
creativa afavoreix un procés de participació activa, que porta a l'individu a desenvolupar totes les 
seves capacitats, amb la finalitat d'adquirir un llenguatge personal viu i creatiu. 
 
 
 
 

 
 
Dansa integrada amb Jordi Cortés 
Tots els dilluns de 19 a 21h. 

 
Activitats adreçades al col·lectiu de persones amb diversitat funcional organitzades per Jordi 
Cortés, en col·laboració amb La Caldera.  
 

Taller Cuidant les cuidadores: Taller de dansa per mares 
cuidadores 
Dijous 31 de març i dijous 28 d’abril de 19 a 21h 
Ester Forment, ballarina i terapeuta, va oferir sessions pilot de taller per a mares cuidadores. La 
proposta va sorgir arrel de la necessitat expressada per mares que es troben amb necessitat de 
dedicar-se una estona, de ballar, de cuidar-se. La Caldera els va oferir espai i suport per portar-ho a 
terme. 
 
 

Taller mares i fills amb Los Detectives 
Del 20 al 22 de juliol 
 
Taller que sorgeix del projecte Concrete Matter, en el que es convidarà a mares i fills/es majors de 
16 anys a compartir pràctiques i eines del procés de creació. 
Malauradament aquest taller s’ha intentat programar en dues ocasions però no ha tingut les 
suficients inscripcions per a poder realitzar-se. 
 
 

Taller Lights Light 
Del 19 al 23 de desembre, de 10 a 14h 
 
LIGHTS ON STAGE 
El projecte Lights on stAGE fomenta l’accés de la població de més de 65 anys a la dansa com a 
pràctica artística. L’objectiu general és contribuir a un canvi en la imatge del fet de fer-se gran a 
través de la participació activa de persones+65 en un procés de creació col·lectiva i connectant a les 
persones +65 amb els espais d’art i dansa de la ciutat. 
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Dia Internacional de la Dansa 

La Caldera va tornar a col·laborar amb el centre d’Higiene Mental en la celebració del Dia 
Internacional de la Dansa amb la gravació i edició del vídeo per part de Toni Mira de la coreografia 
que enguany han preparat des del centre d’Higiene Mental i que posteriorment es va difondre per 
xarxes. També en la programació de peces de dansa que es van poder veure el 29 d’abril a la plaça 
Comas de Les Corts, amb:  
 
GRUP DE DANSA dels Serveis de Rehabilitació Comunitària del Grup CHM Salut Mental 
LIANT LA TROCA: “Sense con tacte”  
MAGÍ SERRA I ANAMARIA KLAJNŠČEK: “Cossoc” (fragment) 
Ballada conjunta del tema “Residus del sistema”, de Lo Petit Comitè 
 
Sense con tacte de LIANT LA TROCA 
Existeix un jutge poc visible, elegantment cruel, amb escassa consciència de si mateix, i que no 
obstant això, decideix qui pot volar i qui no. O ets falcó, o papallona amb grillons. El teu esperit 
necessita expandir-se. Qui pot elevar-se arrossegant cadenes? Et jutgen, ho creus. T'aparten, ho 
naturalitzes. Et neguen, ho assumeixes. 
 
Et van condicionar a témer les ombres que ens sobrevolen; però no poden danyar-te més enllà de la 
por. Dona't permís. Arrisca’t. Aventura't a explorar. Sorprèn. Accepta el desafiament, equivoca't. 
Comparteix el teu èxit i el teu fracàs. Fes-te visible, uns altres seguiran les teves petjades. 
Vola...Vola... I ja ningú tornarà a mirar-te des de dalt. 
 
 
Cossoc de MAGÍ SERRA I ANAMARIA KLAJNŠČEK 

 
Cossoc és un duet de dansa i equilibris concebut per a integrar-se amb l’ entorn. Aquesta 
coreografia hipnòtica és plena d’imatges suggeridores d’allò que poden fer dos cossos en equilibri 
constant. Cossoc és un moviment de recerca sobre la complexitat i la simplicitat d’ una relació, una 
finestra d’ observació i curiositat per a l’ espectador, en la frontera entre l’ espai públic i l’ espai 
privat. 

 
 
Festa Major 
 

Toc d'Inici de Festa Major 

Des del 2017 La Caldera, Diables Les Corts i Els Bocs de Can Rosés organitzen conjuntament 
aquest acte que dóna inici a la Festa Major de les Corts, i que compta amb la direcció artística de 
TONI MIRA I JAUME BERNADET. Encara que és un espai desaparegut a la Festa Major de les 
Corts, on fa més de cinc dècades que es van deixar de celebrar a la Plaça de Comas i de la 
Concòrdia, el Toc d’Inici d’enguany vol recuperar i retre homenatge a l’Envelat.  Aquest espai 
representava a les acaballes de la dictadura i l’inici de la democràcia un cant a la sàtira, a la 
innovació, al inconformisme, a la llibertat i a la modernitat. Quelcom que representa la mescla de la 
cultura popular i la dansa contemporània de les Corts. 

 

L’acte va començar amb un mapping a càrrec de Toni Mira sobre la seu de Districte, amb dansa 
en directe i participació dels diables i elements de pirotècnia. 

 

A continuació, carretillada de lluïment i cercavila d’inici a la Plaça de Comas, amb la participació de 
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les  principals manifestacions de la cultura popular de Les Corts: els Diables de les Corts, els Bocs 
de Can Rosés, Aegis el Boc de Can Rosés, el Guardià de les Corts, Diables i Timbalers d’Itaca, 
Ulisses el Gegantó d’Itaca, Tokatoms i la Repúbli-k de l’Avern. 

 

En arribar la cercavila a la Plaça de la Concòrdia, ball final de lluïment de les colles i imatgeria 
festiva participant per ordre d’arribada. A continuació, actuació de l’orquestra ‘Els Solistes de la 
Costa’ en homenatge a l’envelat de Festa Major i els ballarins de dansa contemporània, i per 
finalitzar l’acte, convidem als veïns i les veïnes a ballar el ball del fanalet. 

Addicionalment, per continuar amb la iniciativa del 2021, el pregó satíric de Festa Major de les 
Corts 2022 va anar a càrrec de tres “veïnes del Districte”. 
 
Com anys anteriors, es va plantejar també un programa d’assajos i formació entre La Caldera i Diables 
de Les Corts amb 3 sessions de formació amb Jaume Bernadet, qui compta amb una àmplia 
experiència en el món del foc i de carrer com a director de la companyia Comediants, per millorar el 
nivell qualitatiu de l’espectacle al carrer. 
 

 

 
DIABLES LES CORTS: Cessió d'espai de treball a Diables Les Corts, els dimecres nit de febrer, 
març, abril i maig. 
 
I-VAGINARIUM – Trobades del col·lectiu de dones transsexuals de Barcelona. Des de La Caldera 
acompanyem a col·lectius relacionats amb altres corporalitats de la societat contemporània.   

 
ELISAVA: Col·laboració amb Elisava en la realització de propostes d’identitat corporativa com a 
estudi pels alumnes. Visita dels estudiants d’Elisava l’1 d’abril a La Caldera. 
 
Participació al comité de selecció de projectes dels centres de creació per a l'Institut d'Estudis 
Baleàric per part de Cristina Riera  
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Línia Projectes 
Número 
activitats 

Artistes          
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

Línia recerca i 
creació 

Residències 
convocatòria 

pública 
19 39     

Ampliació 
residència anys 

anteriors 
2 7     

Residències 
d’artistes residents 

estables  
16 36     

Residències de 
col·laboració 

19 30     

Residències 
d’interès artístic i 
altres residències 

14 12     

Residències de 
creació en lloguer 

38 182     

Residències 
tècniques en 

lloguer 
1 1     

Acompanyament 
artístic i 

assessorament de 
gestió i producció 

2 2     

Càpsules de 
Creació en Cru 

15 25   461 

total 126 334   461 
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Línia Projectes 
Número 
activitats 

Artistes 
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

Línia de 
producció 

BRUTAL 5 19   186 

 Creació i Museus 2 17   150 

Publicacions                    
Lo Otro 

1 1     

Poro estratosfèrica 16 16 
334 persones 

estan subscrites  
  

total 24 53   336 

Línia Projectes 
Número 
activitats 

Artistes 
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

Línia de 
transmissió 

d'eines i 
metodologies 

BRUTAL 9 19 153   

Entrenaments per a 
professionals APdC 

6 6 1095   

Altres propostes de 
formació que 

s'acullen en règim 
de lloguer  

8 8 175   

total 23 33 1423   
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Línia Projectes 
Número 
activitats 

Artistes 
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

Línia de difusió i 
exhibició 

BRUTAL 9 19   226 

Programació 
familiar 

2 6   72 

Programació 
pròpia i 

produccions en 
col·laboració 
amb altres 
iniciatives i 
entitats del 

sector i de la 
ciutat 

12 15 22 901 

Programació 
acull 

1 2   42 

total 24 42 22 1241 

Línia Projectes 
Número 
activitats 

Artistes 
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

Línia de suport a 
projectes 

d’internacionalització 

 
Pla de 

Residències 
d'Intercanvi  

1 3     

Barcelona 
International 

Dance Exchange 
1   20   

total 2 3 20 0 
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Línia Projectes 
Número 
activitats 

Artistes 
implicats  

Número de 
participants  

Públic 
assistent 

Línia de suport 
als projectes de 

territori 

Dansa a les 
escoles  

20 5   1.324 

Taller familiar 1 3 21   

Tallers dansa 
creativa i expressió 
corporal a l'Escola 

Les Corts 

92 3 415   

Projecte pilot per a 
joves “Espais, 

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

ciutat” 

5 5 30   

Projecte ‘El carrer 
Eugeni d’Ors es 

mou’ 
1 4   110 

Dansalabo 3 3 24   

Dansa integrada 
amb Jordi Cortés 

10 1 18   

Taller Cuidant les 
cuidadores: Taller 

de dansa per 
mares cuidadores 

1 1 6   

Taller Lights Light 1 1 25   

Dia Internacional 
de la Dansa 

3 5 200 200 

Festa Major 1 8 120 350 

total 138 39 859 1.984 
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Línia 
Número 
activitats 

Artistes 
implicats  

Número de 
participants  

Públic assistent 

Línia recerca i 
creació 

126 334   461 

Línia de producció 24 53   336 

Línia de transmissió 
d'eines i 

metodologies 
23 33 1423   

Línia de difusió i 
exhibició 

24 42 22 1241 

Línia de suport a 
projectes 

d’internacionalització 
2 3 20   

Línia de suport als 
projectes de territori 

138 39 859 1.984 

total 337 504 2324 4022 
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La comunicació de La Caldera reflecteix la manera en que es treballa el projecte i acompanya les 
necessitats específiques de cada moment i cada àmbit. 
 
Aquest 2022 hem seguit implementant una imatge consistent i coherent amb la identitat actual del 
centre, incorporant millores i actualitzacions d’acord amb els nous reptes que s’han plantejat, amb 
especial atenció al projecte BRUTAL que ha ocupat gran part de les activitats i recursos del centre.  
 
La comunicació de La Caldera ha desplegat un dispositiu comunicatiu en relació al BRUTAL 
amb el qual poder comunicar de manera més amable i en consonància amb les temporalitats que un 
projecte així comporta. Hem apostat per generar tots els materials comunicatius del BRUTAL a partir 
de la Poro estratosfèrica, una publicació periòdica en temps real, en paper i que s’ha 
distribuït per correu postal de forma gratuïta. 
 
A través de l’experimentació i en paral·lel al que ha anat passant durant els encontres BRUTALS, 
s’han generat diverses entregues d’aquesta publicació amb materials relacionats a les propostes 
artístiques, a partir de les quals s’han anat desplegant la resta de materials gràfics i digitals. 
 
La publicació té una doble funció comunicativa. Per una banda, anuncia tot allò que vindrà, 
comunica les activitats obertes al públic a través de cartells i desplegables. Per altra banda, recull 
els rastres dels encontres i de les propostes compartides, a través de textos, imatges i mapes, entre 
altres. 
 
Aquesta publicació s’ha acabat convertint en una pràctica editorial i de comunicació, impulsada per 
la necessitat d’investigar nous i diferents marcs comunicatius, més enèrgics, propers i lluny del 
caràcter efímer de les xarxes socials.  
 

Seguim consolidant 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 permès 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 dels butlletins, xarxes, pòsters, publicacions en paper... 
fins al vídeo de felicitació del Nadal o les entrades dels espectacles.  
 
Seguint aquesta manera de treballar, mantenim diverses línies de disseny específiques per a 
cada bloc d’activitat, que es s’implementen segons les necessitats de cada moment.  
 
En particular aquest any hem creat tota una línia de disseny i pensament comunicatiu entorn del 
projecte BRUTAL pel qual, no solament hem creat una identitat gràfica, sinó que hem pensat una 
manera diferent i més propera, de comunicar el projecte a través de la publicació poro 
estratosfèrica. Hem generat tots els materials gràfics, cartells, flyers i programes de mà de les 
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activitats Brutals, pensant en que aquests formin part de la mateixa publicació, alhora que serveixin 
per a la seva difusió digital.  
 
En total s’ha creat i distribuït material gràfic específic de les diferents activitats: 
 
> Cartells per a 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: 10 cartells específics, 30 reproduccions 

 
> Públicació poro estratosfèrica. Material relacionat a les propostes presentades dins del 
BRUTAL que anuncien o contextualitzen les activitats compartides i recullen rastres i pistes de tot el 
que ha anat passant, i que s’han distribuït de forma gratuïta per servei postal. 
 
 16 plecs, 6400 reproduccions 

334 subscripcions, 2338 enviaments per servei postal 
 
 
> Des de 2020, generem un Welcome-pack de la Caldera. Una col·lecció de postals informatives 
que expliquen i exposen les diferents línies d’actuació del centre.  

Seguim incidint en fer visibles els processos de creació que estan desenvolupant els residents 
a La Caldera durant tot l’any, per donar visibilitat a 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’. 
 
> Creant material audiovisual en el qual els artistes parlen sobre el seu procés de creació. 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 de 
cada artista) de les ‘Càpsules de creació en cru’ com a material d’arxiu i per a la difusió dels seus 
treballs (Ex: CCC#57_Cecilia Colacrai).  
 
> 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. 
 

https://youtu.be/sxRM5tnNxdc
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> Campanyes de comunicació específiques per a la programació de La Caldera dins del Festival 
Grec 2022 i per la programació dins del Festival Dansa Metropolitana. 
 
> Enregistrament fotogràfic i en vídeo de la programació i activitats relacionades amb creadors, 
de cara a l’arxiu i per a generar materials de difusió actualitzats.   

El 2021 vam estrenar 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. Seguim cuidant els continguts i 
implementant canvis que permetin una millor navegació i comprensió de la interfície.  
 
> 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 s’ha consolidat 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: 45.460 (44.898 sessions al 2021) 
 
Nombre d’usuaris: 34.742 (32.754 usuaris al 2021) 
 
Nombre de visites a pàgines 94.697 (104.199 pàgines al 2021) 

 
L’augment del registre de sessions i usuaris es deu, segurament, a la implementació de la nova 
web al 2021 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. 
 
Enguany, i més enllà de la publicació poro estratosfèrica, 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 Escribir con la lengua de Martha Luisa Hernández Cádenas, la publicació 
El papel es la pista creat durant Brut Nature 2021 – Entre Sâlmon i una nova edició de samarretes i 
dessuadores dels Mensajes Corporales d’Esther Rodríguez-Barbero. 
 
Ens han convidat també a participar de diversos esdeveniments relacionats a la pràctica editorial i el 
fet artístic per presentar el treball editorial que estem fent amb Lo Otro.  
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> Ara que tothom edita, què? Trobades per repensar i compartir sabers sobre l'edició 
contemporània. 13 de maig 2022, Arts Santa Mònica.  
 
> Presentació de Poro estratosférica, una práctica editorial per a superviure dins del 
Cicle Les paraules fallen, 11 de desembre, Mas Nyam Nyam. 

 

 
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. 

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 13.300 seguidors, ha incrementat en 96 seguidors respecte al 
2021. 
 
> El perfil Instagram amb 6684 seguidors, 983 més (+14,7%) que el 2021. 
 
> Perfil de Twitter amb 4598 seguidors  
 
> Perfil del blog dins la plataforma Tea-tron amb 1695 visites 

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.  
 

https://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Ara-que-tothom-edita-que
https://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Ara-que-tothom-edita-que
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> Enviaments puntuals i amb segmentació dels destinataris de les activitats específiques i 
promocions.  
 

Total de destinataris: 5549 

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. 
 
A través de l'eina Entradium que fem servir per a la venda d'entrades online, recopilem informació 
sobre els diferents públics, per tal de conèixer millor els targets a què van dirigides les nostres 
propostes, així com fidelitzar-los a través de la subscripció al butlletí informatiu. 

> 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.  
 

> Vídeo resum de les activitats anuals del 2022: https://youtu.be/-_OuCVIukl8 realitzat pel 

nostre responsable de vídeo a on es pot veure un resum de les activitats realitzades durant l’any. 

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: 44 
 

El 2022 el blog ha tingut 1695 visites 

https://www.flickr.com/photos/106447953@N05/albums
https://www.youtube.com/user/calderacdac/videos
https://youtu.be/-_OuCVIukl8
http://www.tea-tron.com/lacaldera/blog/
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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 del projecte BRUTAL amb l’objectiu d’aconseguir màxima cobertura als mitjans 
(premsa, ràdio i TV), i de reforçar la visibilitat de la creació contemporània i els processos artístic a 
un major nombre de persones.  
 
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: 45 

https://drive.google.com/file/d/1cP9N8Kw_RbTW4OYjYPvq1tvaxRhILg9L/view?usp
=sharing 

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. 
 

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 precarietat 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 a La Caldera  
Guillermo Arazo – Espai La Granja de Burjassot (València) / 10 gener 
Catarina Saraiva – Linha de Fuga, festival i laboratori d’arts escèniques, Coimbra (Portugal) / 21 
gener 
Carme Tierz (Dansa Metropolitana) / 23 febrer 
Fernando Gandasegui – curador del Festival Domingo a La Casa Encendida (Madrid) / 24 febrer 
Mario Campelo i Elisabel Bercial , ERC Districte Les Corts / 25 febrer  
Alumnes Oriol Martorell / 25 febrer 
Ester Forment per a organització tallers per a dones cuidadores / 3 març  

https://drive.google.com/file/d/1cP9N8Kw_RbTW4OYjYPvq1tvaxRhILg9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cP9N8Kw_RbTW4OYjYPvq1tvaxRhILg9L/view?usp=sharing
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Cap Estudis i professorat Escola Tres Fonts de les Corts / 4 març 
Visita 4rt ESO Institut Caterina Albert (Projecte Baules) a procés creació Fran Martínez / 11 març 
Amics APDC amb presentació de procés de creació de Montse Colomé / 11 març 
Alumnat d’INS Les Corts a Dansa Metropolitana amb presentació de Pol Jiménez / 14 març 
Xarxa de Productores / 15 març 
Alumnat En Residència i Tot Dansa a Dansa Metropolitana amb Joao Lima / 18 març 
Lydia Montero (Centre Cívic Pere Quart) / 18 març 
Alcalde d’Alcoi Toni Francés i  Raül Llopis, Regidor de cultura / 29 març 
Alumnat Escola Elisava / 1 abril 
Ariana Angeles per a suport a Projecte d’estudis / 13 abril 
Trobada projecte Baules / 5 maig 
Trobada amb nou equip de Sâlmon / 30 maig 
Càpsula de Creació de Montserrat Colomé per al Centre d’Higiene Mental / 8 juny 
Artistes residents CC. Pere Quart / 9 juny 
Entrevista alumnes treball de recerca Institut Caterina Albert / 16 juny 
Rosa Saíz (Districte Les Corts) / 21 juny 
Berta Cotrina i Jaume Claret. Mostra a Sant Cugat del Vallès de cinema i arts escèniques / 22 juny 
Miquel Barcelona / 23 juny 
Alba Saura i Erik Forsberg – converses i trobada amb els responsables del Festival Mutis d’Escena 
Emergent (Barcelona) i del projecte La Plataforma Escènica / juliol, 5 agost i 12 setembre   
Trobada Fàbriques de creació a la Caldera / 14 setembre 
Responsables programa Feminismes Districte Les Corts, Núria Girona i Laia / 19 setembre 
Itziar Barriobero, responsable de mediació a Nau Ivanow / 22 setembre 
Néstor Garcia i Andrea Rodrigo, nou equip curatorial Festival Sâlmon / 3 octubre 
Giorgi Spanderashvili – curador i gestor de projectes com In-Between, Independent 
Transdisciplinary Media Art Platform i el Tbilisi Contemporary Dance & Experimental Art Festival / 16 
novembre 
Xavier Fina i alumnes d’ESMUC / 13 desembre 
 
Presentacions de La Caldera a Jornades  
Presentació La Caldera a Trobada Stalkers a Graner / 12 febrer 
Participació a Jornada ‘Mapa de residències a Catalunya’ de l’Associació de Companyies a SGAE / 
18 octubre 
Presentació La Caldera a Jornada ICUB a Escola Industrial: Taula rodona Accessibilitat, territori, 
gènere, diversitat cultural / 8 juliol 
 
Representació institucional de La Caldera a actes externs  
Roda de premsa Festival Sâlmon a Graner / 8 febrer 
Inauguració Espai Actua AISGE / 28 febrer 
Plenari Consell Pedagògic a Virreina / 2 març 
Fòrum Arts i Educació a Parc Biomèdic / 1 abril 
Trobada CIP Consell Innovació Pedagògica / 12 juliol 
Membre de la comissió avaluadora de Centres Creació per a Institut Estudis Baleàrics / 20 octubre 
Espai d’Inclusió 20+20+20 Club Esportiu Laietà / 30 novembre 
Visita a COAC amb Consell Innovació Pedagògica / 2 desembre 
Jornada Deixar la porta oberta, la institució cultural com a espai públic, a Fabra i Coats / 14 
desembre 
 
Reunions de treball fora de La Caldera  
Reunió amb Carles Sala i equip Festival Sâlmon a Fabra i Coats / 10 gener 
Trobada Projecte Baules a Fundació Miró / 1 febrer 
Reunió de Fàbriques de Creació a Espai Brossa / 17 febrer 
Reunió DID amb tècnics Districte / 9 març 
Reunió allotjaments Fàbriques de Creació a Massana / 10 març 
Reunió Festival Sâlmon a ICUB / 10 març 
Reunió Fàbriques de Creació amb Jordi Martí a l’Ajuntament de Barcelona / 24 març 
Reunió amb direcció INAEM a Madrid / 26 abril 
Reunió de Taula de Cultura a Districte / 18 maig 
Reunió comissió d’apartaments de Fàbriques de Creació a Massana / 1 juny 
Reunió de Fàbriques de Creació a Virreina / 1 juny 
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Trobada de socis ACDAC a Sant Feliu de Guíxols / 14 i 15 juny 
Reunió amb Sergi Mateu a AISGE / 20 juny 
Reunió tècnica al Castell Montjuïc / 5 juliol 
Trobada Fàbriques de Creació a Sala Beckett / 20 juliol 
Comissió de valoració Habitatges FiC ICUB / 28 setembre 
Dinar Enric Puig (Arts Santa Mònica) / 28 setembre 
Reunió Fàbriques de creació a l’Escocesa: Sostenibilitat i cures / 5 octubre 
Reunió Fàbriques de creació a Nau Ivanow: Xarxes / 19 octubre 
Reunió de valoració Creació i Museus a Massana / 26 octubre 
Reunió Anna Bosch, gerent de La Central del Circ/ 26 octubre 
Reunió de Fàbriques de creació per a preparació reunió ICUB / 4 novembre 
Reunió ICUB Fàbriques de Creació amb Dani Granados i Mònica Mateos a Massana / 7 novembre 
Reunió de Fàbriques de creació a Graner: Acompanyament / 16 novembre 
Reunió de Fàbriques de creació per a convenis i tresoreria ICUB / 23 novembre 
Reunió de Fàbriques de creació a Fabra i Coats / 15 desembre 

> 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. 
 
> 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, segueix sent necessari un esforç 
per fer-nos visibles i comprensibles per als veïns i les veïnes. És imprescindible seguir 
treballant per apropar-nos a un públic de proximitat i connectar amb la gent que té un vincle no 
professional amb la dansa.  
 
> Trobades amb diferents entitats del territori, per a presentar el projecte i establir complicitats. 
 
> Seguim ampliant el mailing específic per a la gent del barri, difusió personalitzada de les 
activitats.  
 
> Informació sobre les activitats a través dels mitjans informatius del districte. 
 
> Organització i comunicació conjunta d’activitats generades en col·laboració amb entitats del 
districte. 
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La comunicació interna és una part essencial del treball que es fa a La Caldera, 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Càpsula de creació de Norberto Llopis ‘La doble sesión’ 
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Amb el suport de: 

 

 


