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V aig començar a ballar en
una acadèmia quan tenia
dos anys.

Precoç.
Als tres ja actuava en teatres
i als nou formava part d’un

grup d’avantguarda.
I als vint era una coreògrafa famosa.

Tenia crítiques excel·lents, o sigui que tot
va començar a anar bé. Vaig rebre diverses
beques (la Fulbright del Departament d’Es-
tat dels EUA, la Marta Graham, la Guggen-
heim Foundation) i em vaig instal·lar a
Nova York.

Cap problema?
Quan estàs en expansió, el que necessites
ve. Vaig descobrir que si ets bo, ho ets a tot
arreu. És un descobriment important.

Es va treballar per fora i per dins.
Des que era molt jove vaig ser conscient de
lameva ombra, que tot el que vivim per dins
acaba sortint, i de la capacitat que tothom té
de transformar-la.

Amb el ball?
Sí, és la potència energètica. Però amb les
emocions i la ment, també.

Es va fer psicoterapeuta.
Vaig viure a Santiago de Xile i vaig treballar
amb el psicoterapeuta Claudio Naranjo.
Després vaig treballar ambMaría Adela Pal-

cos, la formuladora del sistema Río Abierto,
tretze anys al Brasil.

En què consisteix, aquest sistema?
És una tasca de desenvolupament humà a
través de l’expressió creativa i artística per
encarnar en el cos l’alegria de l’ànima. Ara
dirigeixo diverses escoles arreu del món
que treballen amb aquest mètode.

Es basa en el moviment?
Treballa amb totes les possibilitats del cos
–el moviment, la ment, la intuïció i les emo-
cions–, perquè recuperem el poder de ser el
que volem ser, per harmonitzar-nos.

I això s’aconsegueix ballant?
És evident que quan ballem l’energia es
transforma. Quan movem el cos, el connec-
tem directament amb l’emoció i amb el
sentiment. En funció delsmoviments que es
treballen, l’emoció i la ment canvien.

És una manera de curar, doncs?
Sobretot és això. A través de les ferides de la
infantesa aprenem a reaccionar, i aquesta
reacció es repeteix de manera mecànica al
llarg de la vida. Prendre’n consciència i tre-
ballar-ho ens permet deixar de ser víctimes
i assumir el paper de cocreadors.

...
Hem d’aprendre a donar a cada àrea l’espai
que li pertoca –a la ment, al cor i a l’instint
vital–, perquè puguin treballar plegades.

Precisament, un dels problemes de la nos-
tra societat és que la ment s’imposa sense
escoltar el cos.

Jo diria que són les emocions les que
ens dominen.
No hem de tenir por dels impulsos. Al
contrari, hem de confiar que els podem
guiar, perquè són part del combustible per
materialitzar les aspiracions que tenim.

Com els podem guiar?
Primer de tot, hem d’aprendre a honrar tot
el que som encara que no ens agradi, per-
què tot el que neguem sortirà per algun lloc.

Proposa domesticar l’ombra, l’incons-
cient, ballant?
Sí, el cos és el vehicle cap a la catarsi. Però
aquesta societat ha convertit el cos en un
objecte. Ja no el fem servir com abans, quan
caminàvemmolts quilòmetres, tallàvem lle-
nya, ballàvem... És essencial per al nostre
equilibri que el posem en moviment.

...
Veus homes grans, alts, potencialment
forts, que es passen el dia asseguts davant
l’ordinador. D’aquí en neix una agressivitat
que prové de no utilitzar l’energia, la força.

La gent va al gimnàs.
Sí, això ajuda molt, però ballar amb cons-
ciència ens transforma. Despertar la vitali-
tat que tenim en totes les formes: la sexuali-
tat, la força, l’alegria. L’expansió del cor és
una reeducació.

Però la dansa no et canvia la ment.
Oh, i tant que te la canvia! La gimnàstica
física, emocional i mental harmonitzada et
va fent elàstica, et va deixant anar i et va
creant circuits cerebrals nous que s’instau-
ren a còpia de repetició. La intel·ligència
deslligada dels interessos és molt clarivi-
dent. Es converteix en saviesa.

Tot plegat, des del cos?
Sí, de veritat. Només que es mogués com no
ho ha fet mai, que posés en marxa aquests
músculs que no ha sentit mai, que realment
s’aguantés amb els peus, que comencés a
confiar en el cos, que aprengués a respirar
correctament, ja notaria un gran canvi.

M’ho crec.
Solem tenir l’energia al cap. Quan som pe-
tits ja hem de ser intel·ligents o simpàtics
perquè ens vulguin. És a dir, ens hem de
construir des de la ment. Per curar-nos
d’aquesta desconnexió hem de fer baixar
les emocions al cos i al cor.

Pensa que naixem savis?
Naixem essència. Després ens anem cons-
truint una personalitat –“sóc artista”, “sóc
metge”– i ens separem de nosaltres
mateixos… Hem de tornar a l’essència i po-
sar la personalitat al seu servei.

Ballant.
El món emocional és el camp de creixe-
ment de l’humà, perquè abans que arribi al
pensament l’emoció ja ha arribat a tot el
cos. La manera com l’emoció entra i surt és
un dels nostres camps de treball. Aprendre
a actuar en comptes de reaccionar. Per això
és important que treballem en grup.
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“Lament i lesemocionscanvien
enfunciódecometmoguis”
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Vaig néixer fa 68 anys a l’Uruguai; hi he tornat havent viscut a Nova York, Xile i el Brasil.
He fundat i dirigeixo diverses escoles Espacio Movimiento-Río Abierto a Espanya. Els polí-
tics es comporten d’una manera molt infantil. Crec en plans superiors de nosaltres mateixos

Reconeguda pel Banc
de Boston com a mestra
de tots els temps, ha tre-
ballat com a coreògrafa
i ballarina a les compa-
nyies novaiorqueses de
dansa contemporània
Lucas Hoving i Twyla
Tharp, i al Ballet Nacio-
nal de Xile. Va fundar
diversos grups al Brasil.
El 1987 va portar a
Espanya l’Espacio Mo-
vimiento-Río Abierto,
formació per al desenvo-
lupament humà que
combina l’àmbit mental
i emocional amb el cor-
poral. Assegura que el
camí més ràpid per arri-
bar a l’alegria és el mo-
viment, perquè dismi-
nueix l’energia que te-
nim empresonada a la
ment. “Posi música i ba-
lli”, m’insisteix. “En un
Evangeli apòcrif de sant
Joan, Jesús apareix ba-
llant i diu: ‘Qui no balla
no sap què passarà’”.

Ballem

GracielaFigueroa, ballarina, coreògrafa i terapeuta psicocorporal
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