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Acostar-se al moviment amb els 
ulls tancats és una manera molt 
poc corrent de fer-ho. La dansa, de 
fet, és un art visual per a qui no el 
practica i es limita a seure davant 
l’escenari com si es tractés d’un 
quadre en moviment. Però no és 
així per als seus intèrprets, que 
han hagut d’aprendre a jugar amb 
les sensacions que projecten més 
enllà del propi cos, amb els estats 
anímics, amb la mirada, amb la 
concentració. Són emanacions 
immaterials d’anada i tornada 
–que parteixen d’un individu però 
afecten l’entorn i reboten sobre ell 
mateix altre cop–, actituds que 
distingeixen el millor ballarí entre 
la resta perquè és qui les sap 
dominar amb més destresa.

On també s’han explorat 
aquestes relacions amb 
profunditat és en la dansateràpia, 
camp d’investigació abocat a les 
relacions causals entre els 
moviments i el seu efecte o la seva 
causa, i Carolina Alejo n’és una 
experta. Després d’anys de fer 
moure uns i altres, s’ha decidit a fer 
el pas cap a l’escenari convencional 
oferint el resultat artístic dels 

coneixements que ha adquirit com 
a terapeuta, amb Mur. És el primer 
espectacle de llarga durada de la 
companyia, i integra tres ballarins 
amb discapacitat visual que, 
justament, són els principals guies 
cap a una percepció extravisual del 
xou. 

Mur és una obra que dóna llum a 
les zones fosques del moviment, a 
l’experimentació de l’entorn i als 
diàlegs entre els cossos, la dansa 
vista amb ulls nous. Però també 
està pensada per a espectadors 
que no hi vegin, sense que sigui 
una narració en tercera persona 
del que està passant a l’escenari 
(com ja s’ha fet alguna vegada per 
apropar aquest públic potencial al 
teatre). A Mur són els mateixos 
intèrprets els que, mentre es 
mouen, s’expliquen a través de les 
lúcides paraules de Borges, cec des 
dels 55 anys, i de les pròpies seves.

Perquè hi ha dos tipus de 
ceguesa: la de qui no hi veu i, molt 
pitjor, la de qui no vol veure-hi.
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Amb els ulls clucs
Carolina Alejo fa visible la seva feina com a 
dansaterapeuta a ‘Mur’. Per Bàrbara Raubert

Llum a les zones fosques.
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