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Després de passar pel 
Guinardó, el Festival NunOff 
torna a Gràcia “perquè creiem 
en la creació del barri, el lloc és 
idíl·lic i ens dóna una visibilitat 
que valorem”. Així ho explica 
Miquel Barcelona, un dels 
directors del Festival que omple 
l’Oratori de Sant Felip Neri de 
propostes amb àngel. També és 
cocreador, al costat de Laura 
Vilar, d’una de les obres que s’hi 
presenta: el Projecte NunOff.

Més que d’una obra unitària, 
el Projecte NunOff es tracta d’un 
conjunt de solos que s’articulen 
en una peça coral, petites obres 
d’entitat individual amb un 
encaix de conjunt donat per 
l’estructura formal i musical de 
l’esdeveniment. “El músic 
treballa una petita peça per a 
cadascun dels ballarins però 
s’ho planteja amb una 
coherència global. També la 
interpretació es concep 

d’aquesta manera, com un 
conjunt de peces separades 
però unides. Són les dues coses 
alhora”.

Ja fa tres anys que Barcelona 
i Vilar renoven aquesta 
proposta que dirigeixen i on fan 
d’acompanyadors 
professionals. En aquest cas, el 
músic és Oriol Mula, flautista de 
música de cambra però que 
també treballa amb una loop 
station, toca la guitarra, 
l’harmònica i canta. “És un 
veritable home orquestra!”. Pel 
que fa als intèrprets, són sis 
ballarins –Nacho Cárcaba, 
Helena Martín, Elisabeth Marín, 
Pau Milla, Júlia Rubies i Encarni 
Sánchez– que han estat triats 
amb criteris de proximitat: “Són 
persones molt maques i ens 
mouen les ganes de treballar-
hi”. Igual que la seva dansa és 
emotiva i clara, els interessos 
d’aquests creadors segueixen 

itineraris afectius i vitals. “Els 
coneixem de compartir els 
entrenaments al llarg de tot 
l’any però les propostes no són 
gens homogènies: hi ha qui té 
més ganes de provar la 
interacció amb el públic, qui vol 
improvisar, qui té una estructura 
coreogràfica tancada... i volem 
que es mantinguin en la seva 
idea. Nosaltres simplement els 
acompanyem sense imposar”.

Fruit de la iniciativa personal 
de cadascun dels ballarins i amb 
la idea de conjunt dels directors, 
el Projecte NunOff comparteix 
les característiques principals 
de la resta d’activitats del 
festival que enguany celebra la 
seva setena edició: fet amb 
molta cura i dedicació personal, i 
pensat per anar més enllà del 
resultat escènic.

Projecte NunOff serà el ds. 25 

IDEARI

UN ÚNIC LLOC
“Abans s’ha presentat al Festival 
Stripart com un reclam itinerant 
perquè la gent pogués veure els 

diferents llocs i propostes. Al NunOff 
tot passa al mateix lloc, i la idea 

d’obra queda més clara”.

COMPARTIR 
“L’objectiu de sempre i de tot el 

que fem és el mateix, quan fem el 
festival, quan muntem el ‘Banquet’ 

mensualment, quan obrim les 
residències... El que volem és generar 

i compartir la creació”.

BALLARINS I MÚSICA 
“En la tria de ballarins no tenim en 

compte cap perfil particular i es 
dóna una varietat molt rica. Per això 
és important que el músic ofereixi 

colors molt diferents que s’adaptin a 
cadascun d’ells”.

Dansa

L’acompanyament proper, el material personal i la voluntat de 
créixer junts, així funciona NunOff. Per Bàrbara Raubert
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