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L’eco d’un moviment que adopta 
nous significats en cada pas, 
ens condueix per camins 
inexplorats i sorprenents. Així és 
el Big Bounce d’Anna Rubirola, 
Cecilia Colacrai i Mireia de 
Querol que ara rebota a l’Antic 
Teatre. Però també és un model 
científic de moviment pendular 
que explica el naixement de 
l’univers a partir de l’expansió i 
contracció del temps i l’espai. 
Resumint, Big Bounce és el 
retrat d’infinites possibilitats, 
com la dansa dels planetes i el 
treball d’aquestes ballarines.

És el seu primer espectacle 
des del 2012. “Primer només 
volíem entrenar i compartir eines 
–explica Rubirola– i de mica en 
mica ens vam anar trobant amb 
la peça, sense buscar-la”. Abans 
havien format part del col·lectiu 
de joves creadors CRIM, 
“suïcidat” públicament al mateix 
Antic Teatre el novembre passat, 
amb un gran espectacle. “Vam 
voler tancar-lo abans de veure’l 

dissoldre’s. Funcionàvem amb 
una idea clara d’horitzontalitat, 
però érem quaranta!, i això feia 
quasi impossible poder reunir-
nos per consensuar cap 
decisió”.

Aquest funcionament s’ha 
traslladat, amb més facilitat, al 
petit grup de Big Bouncers: “Tot 
ho decidim les tres, i per això 

també ha estat un procés de 
creació tan lent, perquè som tres 
persones a pensar, tres idees 
vàlides que s’han de provar, tres 
opinions a debatre...”. La 
democràcia és lenta, però 
sempre és la millor guia.

També coincidien a La 
Caldera, l’espai de creació del 
barri de Gràcia que ha quedat en 
suspens –després de tancar per 
les queixes d’un veí– fins que 
l’Ajuntament els cedeixi, 
pròximament, les instal·lacions 
de l’antic cinema Renoir a les 
Corts. Per això ara assagen a La 
Visiva, un nou espai de creació 
que abans havia estat laboratori 
químic i ja duia quatre dècades 
en desús.

La teoria científica només és 
una excusa per parlar de les 
possibilitats del cos, “juguem a 
resignificar cada pas i cada 
moviment fins que decidim 
trencar amb la narrativitat, 
reiniciar i buscar un futur 
diferent. És una via que avança i 
retrocedeix en el temps, com els 
llibres de Tria la teva aventura. 
Però en aquesta sempre hi 
sortim guanyant.

Big Bounce esclatarà a l’Antic 
Teatre ds. 12 i dg. 13.
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LA CIÈNCIA

LA TEORIA
El que fascina de la teoria del Big 
Bounce és pensar que sempre hi 

pot haver el rebot d’una acció en un 
altre lloc o moment. Així, tot és més 
relatiu però també tot s’amplifica, 

perquè no saps quan s’atura.

EL REBOT
El rebot com a mecanisme de creació 
té un component històric en els Big 

Bounce-site specifics: “La idea d’anar 
endavant i enrere en el temps s’aplica 

als moviments i també a la història 
del lloc on treballem”.

LA COMPANYIA
Les Big Bouncers són tres ballarines 

molt diferents artísticament i 
físicament, “però que compartim 
preguntes i interessos. També ens 

manté juntes el fet de saber que, on 
no hi arriba una, hi arriba l’altra”.

Juguem a 
resignificar cada 
pas fins que 
trenquem amb la 
narrativitat

Universos paral·lels
El Big Bounce és una teoria científica i un 
espectacle que ens deixa observar 
possibles futurs. Per Bàrbara Raubert
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