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ELISENDA PONS

33 Sonia Sánchez, que avui porta el seu espectacle ‘Le Ça. El Ello’ al Mercat.

MARTA CERVERA
BARCELONA

La flama del flamenc vibra en ella pe-
rò fa anys que els patrons convencio-
nals del gènere li van quedar petits. 
Des d’aleshores investiga de forma 
incansable i busca nous codis que 
conjuguen la seva passió jonda amb 
el butoh japonès i la dansa contempo-
rània. Avui estrena el seu nou expe-
riment: Le Ça. El Ello, al Mercat (fins 
diumenge). 

–¿A què es refereix aquest títol?
–Tracta sobre Freud. Ell parlava de 
l’allò, el jo i el superjò. La meva inten-
ció a l’hora de concebre aquest es-
pectacle és connectar amb l’allò, és 
a dir, amb aquell instint més infan-
til o natural. Vull ballar sense cap 
posicionament previ, més enllà de 
la consciència, sense tenir en comp-
te el que pugui pensar de mi l’espec-
tador. 

–I sense beure absenta, com altres 
artistes del passat... 
–No. Ha, ha. De moment no en ne-

cessito. Però la gènesi de la peça ha 
sigut molt intuïtiva, tant per a mi 
com per als dos músics que hi parti-
cipen: David Soler amb la seva gui-
tarra elèctrica i El Londro, al cante. 

–¿Quin era el punt de partida?
–Hem improvisat, però hi ha hagut 
dos pactes. Al cantaor li vaig dir que 
havia de crear en base a un determi-
nat palo flamenc, la soleá. Al guitar-
rista li vaig demanar sons molt aguts 
que extreu de la seva guitarra elèc-
trica, tot i que sona molt diferent del 
que un espera. A partir d’aquí tots 
vam treballar amb plena llibertat, 
sense seguir una direcció determina-
da, buscant què sorgia deixant-nos 
guiar pel nostre instint.

–¿Quant de temps han dedicat a la 
creació?
–Vam començar al setembre i hem 
fet diverses residències amb els mú-
sics i el tècnic de so. La guitarra, per 
exemple, fa un so que em recorda el 
so del cos per dins.

–Què el va portar a elegir els seus 
actuals companys de viatge aques-
ta vegada?
–Sóc fan de Miguel Ángel des de fa 
molt. Com a cantaor encara no és 
molt visible ni reconegut però fa 
anys que el segueixo. El mateix pas-
sa amb David Soler, el guitarrista. 
Em va encantar el seu últim disc pels 
paisatges sonors que creava.

–¿Amb quina actitud ha de venir el 
públic a veure Le Ça. El Ello?
–Amb ganes de viure una experièn-
cia i donar-se temps per disfrutar-la 
perquè vull que dos o tres dies des-
prés encara recordin imatges i sons 
de l’espectacle. Han de venir amb la 
ment oberta i sense estar condicio-
nats per una idea determinada del 
que veuran. 

–Alguns qualifiquen el seu ball de 
molt personal per no dir-ne rar; ¿la 
molesta?
–Tots hauríem d’inventar paraules 
noves. Per a mi el que faig és simple-
ment art però el meu treball ha sigut 
qualificat des de flamenc contempo-
rani o flamenc butoh free. Crec que hi 
ha tants estils de dansa com balla-
rins. Sempre dic que no sé què estic 
fent però que m’encanta fer-ho i no 
pensar-hi sinó viure-ho. 

–Té una gira internacional prepa-
rada, principalment en festivals de 
dansa contemporània... 
–Des de fa anys hi funciono molt 
bé. He obert a una altra mirada, ja 
que abans no connectaven tant amb 
propostes que venien del flamenc. 
Rocío Molina, Israel Galván i Olga 
Pericet, entre altres, també ho fan. 
Ells a més a més actuen en festivals 
flamencs, cosa que jo encara no he 
aconseguit. H

«M’agradaria que 
dos o tres dies 
després de veure’l, 
el públic recordi 
imatges i sons 
de l’espectacle»

«Vull ballar sense 
haver de pensar»
SONIA SÁNCHEZ  Coreògrafa i ‘bailaora’


