
 Compra entrades i reserva taula a www.timeout.cat

Us atreviu a entrar en un espai que us faci entrar dins vostre? És la proposta 
de tillness  de ercedes oronat  er 
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a concepte, sinó el seu espai 
intern a viv ncia de l espai 
i les seves possibilitats serà 
reforçada per una sèrie de 
vídeos delicadament 
confeccionats segons els 
colors i els eixos sonors 
taoistes de la pràctica dels 
sis sons curatius, segons la 
qual el color blanc representa 
els pulmons i és on s’amaga 
la tristesa, que cal 
transformar en coratge; el 
vermell és per al cor, on tant 
hi podem sentir odi com 
amor; el blau és per als 
ronyons, el lloc de la por i on 
podem trobar la pau; el verd 
és per al fetge, i de 
l’agressivitat cal transformar 
en amabilitat, etc

D’aquesta manera, la 
penetració en l’espai ha de 
servir per penetrar en un 
mateix i per transformar 
positivament totes les 
energies. Se us acut una 
manera millor d’afrontar la 
jornada de reflexió?

Stillness es podrà veure al 
MACBA el ds. 26.

A Mercedes Boronat sempre 
l’ha interessat més la recerca 
que el resultat, fer camí més 
que seguir-ne cap, és una 
exploradora nata que des de la 
dansa s’ha anat internant per 
territoris d’allò més diversos, 
des del moviment postmodern 
del ova or  dels  ns a la 
medicina oriental amb ulls 
d’avui. Fa unes setmanes que 
s’està al primer pis del MACBA 
–“cal anar molts cops a un lloc 
per aconseguir entrar-hi del 
tot ens explica– i compartirà la 
vivència amb tots els que 
vulguin acostar-se el dissabte 
26 de setembre a Stillness.

La quietud certament ens 
acosta a un estat 
d’introspecció, d’investigació 
profunda, però en realitat hi ha 
moviment i vibració fins i tot allà 
on no la veiem, el món mai no 
deixa de girar ni nosaltres de 
respirar. “Una de les coses més 
poderoses que he trobat és 
quan s’aconsegueix obrir la 
ment i el cor per sentir el 
present. Cal saber morir en allò 
que ja ha passat i deixar-se 
estar del futur . Són 
pensaments, intuïcions i 
coneixements reals d’aquest 
tipus –entre el món físic i 
l’espiritual– els que la Boro 
(com li diuen els amics) ha anat 
travant a còpia d’introspecció, 
estudi i mestratge. Ha creat un 
sistema pedagògic propi –Keep 
Moving– i ha adoptat el format 

performatiu per presentar-se en 
p blic, ja que “és un format on 
no s’espera res en concret”.

Paraules i centímetres 
cúbics
Res en concret però molt en 
abstracte, en el sentit que és 
de difícil limitar amb paraules 

o centímetres cúbics. 
A Stillness hi ha un espai 
marcat per l’artista on el 
visitant (que no 
espectador) serà 
convidat a incorporar-
se, a viure: “No 
m’interessa 
l’arquitectura com 
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