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Olga de Soto feia una dècada 
que es dedicava a investigar la 
memòria corporal del ballarí, 
quan li van encarregar una peça 
sobre la memòria de 
l espectador a proposta girava 
entorn de Le jeune homme et la 
mort, una peça de Roland Petit 
que els llibres deien que era tan 
important, però que jo no podia 
entendre per què. Hi havia 
alguna cosa que m’impedia 
percebre l’obra d’aquella 
manera i vaig voler saber què 
era”. Així va començar un periple 
de recerques i entrevistes als 
que havien presenciat l’estrena 
al teatre dels Camps Elisis de 
París l’any 1946: quan la guerra 
feia mesos que havia acabat, 
l’ocupació tot just desfeta i la 
gent amb ganes de tornar a viure 
(i veure teatre).

De la recerca en va 
sortir Historia(s), un documental 
escènic i un document de vídeo i 

gràfic que cada any es projecta al 
Pompidou i aquesta setmana 
tindrem a l’Antic Teatre. Forma 
part del cicle de 
retroperformances que proposa 
ARTAS (artistes associats a La 
Poderosa) per sortir de “la 
novetat per la novetat” i donar 
espai a la reflexió i al record. 
Diumenge, ella mateixa farà una 
conferència sobre la seva 
trajectòria i el seu mètode de 
treball, a La Poderosa.

En la línia del teatre document 
–el que utilitza la matèria viva 
dels fets com a base de treball 
per posar llum a la realitat–, Olga 
de Soto recrea la dansa: “La 
història és la nostra herència, 
encara que no la coneguem, 
forma part de nosaltres” i ens 
ajuda a pensar-nos i projectar-
nos al futur.

Historia(s) serà a l’Antic Teatre 
i La Poderosa ds. 14 i dg. 15.

I tu, què recordes?
Memòria corporal, textual, emotiva... Olga 
de Soto ens remou. Per 

MOVIMENTS

MEMÒRIA 
“En les entrevistes, la gent contesta 
abans amb un moviment que amb 
paraules. La memòria física és més 

ràpida que la verbal, i després encara 
hi ha la memòria emocional”. 

OBLIT 
“60 anys és temps suficient per 

oblidar qualsevol cosa. Però hi ha qui 
recorda, qui ho té clavat. Per mi és 
molt estrany... Com es pot recordar 
un espectacle vist amb 8 anys?”.
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