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És molt jove però tothom en 
parla, i més que en parlaran. 
Sharon Fridman és un talent que 
encara no coneix els seus límits, 
tot i que no ha parat de transitar 
pels llocs més perillosos, amb la 
seva dansa física, arriscada i 
que parla sense embuts. Caída 
libre és el seu darrer espectacle, 
una petita joia dins el conjunt de 
les seves creacions que reuneix 
moltes de les seves 
preocupacions entorn de l’art i 
de la vida. “Cada cop em sento 
menys coreògraf, perquè en 
realitat jo tracto amb la vida i la 
vida és moltes coses...”. 
Incansable, insaciable. 

“Sento que la nostra obligació 
com a persones va més enllà de 
la feina i les obligacions, 
d’impactar la màquina a la qual 
donem vida”. Fins i tot a través 
del telèfon les seves paraules 
sonen tan profundes que costa 
d’imaginar el que pot fer en 
escena. Caída libre està 
estructurada en dues parts, la 

primera és una lluita –”plena de 
referències històriques, amb 
imatges fàcils de reconèixer”– i 
la segona, una utopia. “Imagino 
una societat inspirada en la 
natura, que no li importi ser la 
terra per tal que d’altres la 
trepitgin i puguin veure-hi més 

lluny. No és un canvi concret 
sinó buscar propostes i que la 
societat les accepti”. Des de 
Madrid, la seva ciutat de 
residència després de marxar 
d’Israel, ha creat amb altres 
joves artistes el grup 
Coreógrafos en Comunidad per 
actuar dins l’àmbit cultural de la 

ciutat. Però això no és prou per a 
aquest lluitador nat.

Per Sharon Fridman, tant o 
més important que l’espectacle 
és el taller que fa en para lel a 
vint persones que després es 
convertiran en l’escenografia 
amb vida pròpia de Caída libre. 
“És la part més poderosa perquè 
es nota el procés i el canvi que 
s’opera en la visió d’aquesta 
gent, i aquesta és la força que 
tenim els que fem dansa. Estem 
quatre dies treballant sobre el 
reconeixement i la confiança, i 
només el cinquè dia preparem 
l’espectacle. El procés de 
transformació i la descoberta de 
la sinceritat, això no té preu”.

“Potser és trist que per arribar 
a canviar alguna cosa calgui 
donar la vida, però és que cal fer 
tot el que puguis i encara una 
mica més”. Tu ets optimista? 
“Sí, totalment”.

Caída libre serà al Mercat de 
les Flors del dv. 24 al dg. 26.

Un lluitador nat
N’hi ha molt pocs com ell. Sharon Fridman és dels que 
s’aixequen cada vegada que cauen. Per Bàrbara Raubert

MÉS FRIDMAN

DES DE LA INFANTESA 
“Des dels vuit anys no he fet 
altra cosa que ballar, preferia 

estar ballant que anar a la platja, 
jugar o fer qualsevol altra cosa. 
L’entorn no era fàcil i per mi la 

dansa va ser la llibertat”.

A MADRID
“En arribar a Madrid buscava 

l’escena contemporània i no la 
trobava, més enllà de Carmen 

Werner. Però puc dir que vuit anys 
després hi ha una evolució que he 

vist créixer i me’n sento part”.

FILOSOFIA
“Em plantejo la força que cal perquè 
un individu canviï alguna cosa. Cal 
construir la pau sense amagar-se 
darrere polítics. És una qüestió 

d’anar fins a la mort, jo ho dono tot, 
no em guardo res”.
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És trist que  
per arribar a 
canviar alguna 
cosa calgui 
donar la vida


