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Maria Campos (la Floresta, 
1980) s’està fent gran. Després 
de passar per companyies com 
la de Sol Picó o la d’Àngels 
Margarit i altres 
d’internacionals, el 2006 va 
començar a col·laborar amb Guy 
Nader i, amb el grup que van 
crear, van presentar la seva 
primera gran obra, TTTTTT, al 
Mercat de les Flors durant el 
trimestre passat (gran en tots 
els sentits de la paraula: per 
nombre de ballarins i per 
proposta escènica). Però ara es 
presenta sola i sense por 
amb Tarannà, davant el públic 
segurament més difícil de tots: 
l’infantil. Ella no s’immuta: 
“M’interessa la comunicació, 
però això no vol dir que em 
plantegi una peça infantil com 
una peça fàcil. Simplement vol 
dir apropar-los el treball 
mantenint-ne l’essència 
intacta”.

Tarannà és una peça 
d’investigació profunda. “Des 
del 2011 ha passat per 
diferents fases –ens explica la 
coreògrafa i ballarina–. De fet, 
en un primer moment no tenia 
cap tipus d’ambició, 
simplement era una recerca que 
engegava a l’espai de Tragant 
Dansa pel repte de treballar 
sola. Després l’he anat 
presentant en diferents llocs i 
moments, i de mica en mica ha 
pres forma. El 2014 vaig ser al 
Festival Temporada Alta i 
aleshores el Mercat de les Flors 
em va proposar de presentar-la 
a públic jove, i per tant la darrera 
fase ha consistit a adaptar-lo a 
aquest nou marc”.

Per esquivar la duresa del 
treball solitari, des d’un inici la 
coreògrafa va buscar la 
companyia d’una tela.  
“Necessitava alguna cosa que 
pogués treure, posar i 

Creixeu, nens
Maria Campos presenta una peça per a tots els públics, però no espereu  
que us ho posi fàcil, més aviat us farà créixer. Per Bàrbara Raubert
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REALITAT 
“M’agrada moure’m de manera 

orgànica. Insistim molt en aquesta 
qualitat, per nosaltres és treballar 

amb la realitat: sentir el nostre cos i 
el seu pes és el motor”.

IMAGINACIÓ 
“És la idea d’un personatge que 

es transforma. Jugo amb textures i 
conceptes que em suggereixen una 
fisicitat: un cuc, una crisàlide... per 

obrir portes a la imaginació”.

extreure’n material”. I la tela, 
com un company de ball, l’ajuda 
a transformar el seu cos i a 
transformar l’espai, fins i tot es 
converteix en un titella en un 
moment donat. “Mai no havia 
treballat sola, he fet molt de 
treball de contacte físic i de 
partnering, i a l’hora de treballar 
amb un objecte em preguntava 
com podia treure’n vida. Van 
caldre hores i molta feina de 
dramatúrgia”.

En aquesta adaptació que ara 
presenta bàsicament hi ha una 
pujada del to, “és menys 
monocromàtica”, un treball 

musical més fi “homogene t ant 
i alleugerint el so”, i l’ajut d’un 
maquinista “que contribueix a 
crear màgia”. Però la peça 
continua sent un passeig 
per “les capacitats de 
transformació del cos, la idea de 
metamorfosi, passar d’un estat 
a un altre”.

Aquesta capacitat de 
transformació constant és en 
l’essència de la companyia de 
Maria Campos i Guy Nader. 
Acaben de presentar un vídeo-
dansa, després de les funcions 
de Tarannà se’n van de gira amb 
la peça de grup i tenen tres 
encàrrecs per crear en diferents 
companyies europees. Aviat 
seran tan grans que no els 
reconeixerem.

Tarannà serà al Mercat de les 
Flors ds. 23 i dg. 24.

Mai no havia 
treballat sola, 

de treball de 
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