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El món a través de la creació 
d’Alessandro Sciarroni sembla 
constituït per societats 
obstinades i perfectament 
dividides: malabaristes, 
ballarins de danses folklòriques, 
usuaris de C atroulette i ara 
esportistes cecs. A les seves 
peces es normalitzen les 
peculiaritats més estranyes i es 
creen universos on aquest 
exotisme es converteix en 
normal i bell.

uan era molt petit  
diu , des del balcó de casa, 

m’hipnotitzava veient els 
insectes que passaven tots 
junts en la mateixa direcció. Em 
preguntava com podia ser que 
tots sabessin on havien 
d’anar . A més de conservar la 
mirada atenta, aquest coreògraf 
procedent de les arts plàstiques 
ha guanyat la facilitat de 
transformar imatges concretes 
en mons complets; una habilitat 
que l’ha dut a participar en 
projectes de valuosa profunditat 
social, com les iniciatives de la 
Comissió Europea Performing 
gender, on indaga en la idea de 
monstruositat, o , 

QÜESTIONS

DE PELL 
“El primer que demano és de 

treballar amb l’oïda i la pell, més 
que amb els ulls. Els explico el 
que significa l’energia del cos i 

com es pot transmetre”

DE CONNEXIÓ
“Per mi, ‘performance’ significa vida 
i cada procés és una descoberta. Per 
això, quan escullo algú per treballar, 

és molt important la connexió 
artística, però sobretot la social”. 

faig . n repte que cada cop 
pren formes noves i, des de la 
simplicitat més pura, fa un salt 
mortal impensable. En el cas 
d’Aurora, la primera part de la 
creació va tenir lloc a Barcelona. 
“Vam temptejar la possibilitat de 
treballar amb la selecció 
espanyola de golbol. Tots eren 
perfectes per a la peça però no 
tenien el temps, i al final ens 
hem quedat amb dos nois 
d’Holanda, un de Portugal, una 
noia alemanya, un eslovè, un 
italià i un francès . n equip 
variat, però amb una 
característica comuna: la 
ceguera.

Amb aquesta condició, la 
dansa que s’acostuma a 
explicar i ensenyar per repetició, 
mirant i copiant, en aquest cas 
s’ha de replantejar. “Tot era nou, 
no només a l’estudi sinó en la 
vida diària, des del moment que 
arribes a l’aeroport, has de 
recollir les maletes i et dius: i 
ara, com les reconeixerem .  
per ballar, igual.

Aurora  

on els morts del Mediterrani són 
girs concèntrics infinits.

Aquesta temporada tanca la 
trilogia Will you still love me 
tomorrow que hem anat seguint 
al Mercat de les Flors– amb 
Aurora, interpretada per sis 
jugadors cecs de golbol (una 
mena de futbol paralímpic). 
“Folk-s ( ) començava amb 
els ballarins amb els ulls 

embenats; a Untitled ( ) els 
malabaristes arribaven a escena 
i tancaven els ulls durant uns 
minuts. Ara els intèrprets són 
cecs i comencen amb els ulls 
ben oberts de cara al públic”.

“Davant una cosa tan diferent 
de tu i tan específica, si 
l’observes una llarga estona, t’hi 
pots reconèixer en alguna part, i 
aquest és el repte de tot el que 

 

La visió no és 
infal·lible i la seva 
manca ens obre 
altres percepcions, 
segons Alessandro 
Sciarroni. Per 
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