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“Quan camines descalç pel 
bosc, cada pas és una dansa”. 

uesta a rmaci  ue ens a 
despertar tot d’una els sentits 
del tacte i de l’olfacte, i que 
podem copsar des de la pròpia 
experiència, reunint tot de 
sensacions viscudes i plaents, 
no només descriu una part del 
procés de creaci  de aking a 
walk asse ant’  sin  que és 
una veritable declaració 
d’intencions de la boca d’Helena 
Pellisé, la ballarina que al costat 
de Guy Leon protagonitza l’obra.

Durant molt de temps, 
aquests dos creadors han 
estat investigant des del 
passeig i la proximitat amb la 
natura. “ èiem body weather en 
indrets naturals, també basant-
nos en el treball de Steve Paxton. 
La natura ens connecta amb una 
sensibilitat diferent, i genera 
unes experiències que no pots 
trobar enlloc més”. Paxton ha 

creat algunes peces clau de la 
història de la dansa 
postmoderna posant en relleu un 
fet tan quotidià com caminar. 
També hi ha hagut poetes i molts 
artistes plàstics que s’han posat 
a caminar per trencar amb els 
camins marcats, per explicar que 
la importància està en el procés i 
per desvincular-se dels tempos i 
les estretors de la societat del 
cronòmetre en què vivim.

Pellisé i Guy Nader formen part 
d’aquesta tradició de 
caminadors. “ ol em investigar 
l’acció primitiva de caminar, però 
des de la nostra visió de 
ballarins”.  ha estat una 
caminada llarga. Van començar 
amb la idea de aking a walk fa 
dos anys, un procés llarguíssim 
per a un espectacle. “Teníem 
dues opcions: portar el públic al 
bosc o dur el bosc dins l’estudi”. 
I, de moment, es van decantar 
per la segona opció, que els 

semblava més senzilla. ixí, 
“vam voler recuperar les 
experiències que ens havia 
regalat la natura i algun dels 
seus materials com pedres, 
fulles i troncs”.

L’obra és un paisatge dinàmic 
on cadascun d’aquests 
elements té el seu lloc i la seva 
manera de procedir. “Les fulles 
creen aire i moviment; la pedra 
és pes i quietud; el tronc és 
solidesa lleugera”. I ells, enmig 
de tot això. “ ns interessa el 
paisatge que es construeix en 
escena, i del qual el nostre cos 
forma part”. Hi ha un quart 
element, la corda, que “fa de 
pont entre l’humà i la natura”, i 
ens acosta a la idea de 
continuïtat, de lligam entre el tot i 
el tot, la natura i l’home, l’home i 
el col·lectiu, l’artista i el públic.

Taking a walk serà a l’Antic 
Teatre el dj. 29 i el dv. 30.

PER QUÈ?

CAMINAR
“El simple fet de caminar descalç 
damunt la terra, que no és llisa ni 

neutra, fa sorgir una dansa en cada 
pas. L’entorn natural et proporciona 

uns estímuls particulars que no 
trobes enlloc més”.

CREAR 
“Hem creat des de la improvisació i 
dins l’estructura marcada també hi 

ha moments oberts. Com a ballarina, 
deixar lloc a la improvisació és un 

acte de fidelitat cap a mi mateixa i la 
meva creativitat”.

COMUNICAR 
“No vull fer un viatge individual. La 

peça té una estructura clara i només 
cal obertura mental per gaudir-la, 

sense saber del tot què està passant: 
és des del relaxament que ens podem 

comunicar”.

Dansa
El bosc en una sala
Helena Pellisé i Guy Leon creen dansa contemplativa i paisatge 
dinàmic a l’Antic Teatre. Per Bàrbara Raubert
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