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Alessandro Sciarroni tanca el cicle 'Capacitats'
amb Aurora

Títol: Europa Espanya Català

Des del 23 d'octubre, diferents espais de Barcelona han ocupat la seva cartellera amb diferents
propostes del Cicle Capacitats, sigui en format d'espectacles, tallers, laboratoris, mostres o
projeccions. Hi han intervingut artistes i educadors nacionals i internacionals, amb la finalitat de
donar un pas endavant en la visibilitat i en la forma de treballar les Arts per a la Millora Social a
Catalunya. Capacitats, lluny d'un festival, ha proposat un intercanvi d'experiències entre
professionals amb diversitat funcional de països propers (Espanya, Anglaterra i Itàlia).

Totes aquestes activitats han estat organitzades a partir d'una plataforma de la qual en formen part
l'Espai Dansat! del SAT!, Thomas Noone Dance, el British Council, l'Associació Kiakahart Arts del
Moviment, el col·lectiu Liant La Troca, Apropa Cultura, l'Institut del Teatre i IT Dansa, NU's,
MACBA, Consorci de Biblioteques de Barcelona, així com el mateix Mercat de les Flors

CLOENDA AMB ALESSADRO SCIARRONI

Doncs com tot arriba al seu final, el cicle Capacitats és a punt de tancar. El Mercat de les Flors
acull l'últim espectacle signat pel coreògraf i director italià Alessandro Sciarroni, amb el títol de
Aurora. Es podrà veure els dies 6, 7 i 8 de novembre, a la Sala MAC del Mercat de les Flors.

Alessandro Sciarroni és un artista italià que provè del món del teatre i que està rebent els més
grans reconeixements en la creació escènica actual a Europa. En les seves obres, Sciarroni
sempre té un nexe comú: prendre una activitat o pràctica que existeix fora dels confins del teatre i
posar-la en escena. Aurora és una peça performativa i coreogràfica sobre el pas del temps que
neix d'una reflexió sobre els conceptes de l'esforç i la constància, reflexió que proposa a partir de
l'esport i, més concretament, del Goalball, esport paralímpic de pilota per a persones invidents i
deficients visuals.

Aquest treball representa el tercer capítol d'un projecte més ampli titulat Will You Still Love Me
Tomorrow?, una trilogia d'Alessandro Sciarroni dedicada als conceptes de resistència, esforç i
concentració, de la qual ja hem vist ja les dues primeres, Untitled i Folk(s).

Com afirma Sergio Lo Gatto en el text Una dramatúrgia del temps: "L'assumpció de tots tres
treballs és la de portar a escena una classe de realitat que no té a veure amb la imitació d'una
pràctica, sinó amb la transferència (progressiva d'obra en obra) de la pràctica d'un context a un
altre."

D'aquesta manera, Aurora es torna a connectar als dos capítols precedents de la trilogia, com un
esdeveniment escrit sense ulls, compost segons el ritme de les accions que revela la natura i el
significat de la pràctica esportiva, on el temps no coincideix mai amb la durada, però es contrau i
es dilata en relació a la percepció sensorial subjectiva del performer i del públic.

Aquesta creació respon a la recerca del llenguatge del cos i, a través d'aquesta pràctica esportiva,
emparar un coneixement més profund de la presència física, la percepció del temps (que es
contrau i es dilata segons la percepció sensorial suggestiva de l'intèrpret i el públic) i la relació amb
l'espai i amb els altres actuants.

Paral·lelament al recorregut performatiu, Alessandro Sciarroni encarrega a l'artista visual Cosimo
Terlizzi la idea del projecte i el convida a crear la seva pròpia visió d'Aurora a través d'un film diari -



documental que explica tota la fase de creació i de recerca.


