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Barris en dansa arriba al Mercat de les Flors
aquest diumenge dia 14

Títol: Europa Espanya Català

La iniciativa Barris en Dansa arriba aquest diumenge al Mercat de les Flors amb l'espectacle
resultant del projecte ¿Hoja de ruta? dirigit per Álvaro de la Peña. Posa en escena més de 100
participants de totes les edats i condicions, procedents de diversos barris de Barcelona i
L'Hospitalet de Llobregat (Les Corts, La Teixonera i Bellvitge/Gornal). Compta amb la música en
directe de 59 alumnes del Centre de Música i les Arts de L'Hospitalet.

Barris en Dansa és un projecte de dansa social (comunitari) liderat per la companyia de dansa
Iliacán/Álvaro de la Peña. El coreògraf i soci fundador de La Caldera va rebre el Premi Ciutat de
Barcelona 2012 en la categoria de dansa per aquest treball coreogràfic professional, pedagògic i
social: "No sé per què deu ser, però cada vegada tenim més preguntes i menys respostes, més
interrogants que afirmacions. Encara que en el fons sabem què és essencial: alguns volem viure
d'una altra manera. I, per què no, saltar-nos el full de ruta?", escriu Álvaro de la Peña sobre
l'espectacle.

¿Hoja de ruta? es va estrenar al Sat! Sant Andreu Teatre de Barcelona el 18 de desembre, i
posteriorment s'anirà representant a cadascun dels barris on s'ha fet aquesta creació.

Enguany l'experiència s'ha portat a terme simultàniament a 3 barris de la ciutat, dos de Barcelona i
un de l'Hospitalet de Llobregat (Bellvitge). La Caldera ha acollit el projecte a Les Corts, el centre
cívic Teixonera al barri de La Teixonera i els Tallers Bellvitge i el Centre de Música i les Arts de
L'Hospitalet, al barri de Bellvitge.

El coreògraf descriu així el projecte: "Barris en dansa és una experiència humana a través de l'art.
L'art no resideix només en els professionals, que en certa manera ens l'hem apropiat. Amb les
palanques del nostre saber i experiència, podem donar a les persones l'oportunitat de realitzar i
construir fets artístics de gran qualitat i d'important cohesió social i experiència humana."

Aquesta és la quarta edició d'un projecte de dansa comunitària que té com a objectiu principal
fomentar i enfortir els vincles de la comunitat i dinamitzar artística i lúdicament la xarxa social dels
barris a través de la creació d'un espectacle de dansa.

SOBRE BARRIS EN DANSA

Barris en dansa és un projecte d'Álvaro de la Peña de la companyia de dansa Iliacan, en
collaboració amb La Caldera i d'altres entitats i centres de proximitat on la participació activa de les
persones que hi intervenen es converteix en un eix central cap a la millora de la qualitat de vida
individual i collectiva i cap a l'estímul vers l'empoderament personal. El treball que es duu a terme
a Barris en dansa té múltiples nivells i capes, avarca tant objectius pedagògics, com
d'autoconeixement, relacionals i socials, alhora que fomenta el coneixement amb més profunditat
de les diferents realitats de les persones vinculades als diferents barris de la ciutat.

Es tracta de la realització final d'un espectacle amb participants no professionals de totes les
edats, que pertanyen a diversos barris diferents de la ciutat, i que es vinculen com a punt de
referència a través d'un centre de creació o comunitari proper al seu entorn. D'aquesta manera, el
projecte proposa establir un vincle ferm i enfortir els referents i la relació entre els centres de
creació i comunitaris i la gent del barri. Alhora que genera i fomenta la relació, la complicitat i el
coneixement d'altres persones fora del seu entorn immediat.



El reconeixement d'un mateix a través de l'exploració del cos i del moviment és un tret identitari
fonamental. Crear espais de collaboració creatius entre persones de diferents edats i sectors
socials per a treballar junts és també indispensable en el context actual, on malgrat les múltiples
eines virtuals que tenim al nostre abast, cada vegada tenim menys espais i menys temps per a
interactuar i relacionar-nos amb persones que no són de la nostra franja d' edat o que no
pertanyen al nostre grup social.

Els barris són unitats bàsiques de relació comunitària i són referents identitaris. En definitiva,
territoris ideals per l'experimentació i el treball de proximitat. La dansa, en aquest cas, actuarà com
a eina de transformació social.

En aquest projecte participen persones de qualsevol edat (gent gran, adults, joves, nens), condició
social i collectiu d'atenció (persones amb discapacitat física, sensorial, i/o psíquica o malaltia
mental, persones amb risc d'exclusió social, immigrants, etc.). No existeixen requeriments previs
com l'experiència artística. L'únic requeriment és el compromís dels participants en l'activitat.

L'EDICIÓ 2015

Enguany els tres barris participants són Les Corts amb la collaboració de La Caldera i el Districte
de Les Corts, La Teixonera amb la collaboració del centre cívic Teixonera i el Districte de Guinardó
i el barri de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat amb la collaboració de Tallers Bellvitge i el Centre
de Música i les Arts de L'Hospitalet. També es compta amb la collaboració del Sat! i del Mercat de
les Flors, espais que acolliran representacions de l'espectacle resultant del projecte.

L'espectacle de Barris en dansa 2015 es podrà veure dissabte 13 i diumenge 14 de febrer del
2016 a les 18h al Mercat de les Flors

EDICIONS ANTERIORS

La primera edició del projecte Barris en dansa, l'any 2012, va comptar amb la participació de 3
barris de la ciutat, Gràcia, Sant Andreu i La Marina, amb 117 persones de diverses edats
participant en el projecte. Zak, l'espectacle resultant del projecte ha estat vist per 1.100
espectadors van veure.

A la segona edició, l'any 2013, als barris de Gràcia i La Marina s'hi van sumar la Barceloneta i
Poblenou. Van participar 188 persones, amb edats compreses entre els 20 mesos fins als 67 anys,
i 1.500 espectadors van poder gaudir de l'espectacle Inakibú. Aquesta edició va comptar amb
l'ajuda Art per a la Millora Social de l'Obra Social 'La Caixa'.

La tercera edició, l'any 2014, va comptar amb els barris de Les Corts, La Sagrera i El Besòs/La
Mina. Van participar 130 persones amb edats compreses entre els 2 i els 66 anys. Narinant
l'espectacle resultant del projecte es va poder veure al Sat!, als diferents barris que van acollir el
projecte i al Mercat de les Flors amb un total de 1.689 espectadors.

El projecte precedent de Barris en dansa va ser Pobles en dansa en el qual també es creava un
únic espectacle a diverses poblacions properes. Es van presentar espectacles a Vilafranca del
Penedès, Vilobí, Santa Margarida i els Monjos (Pámpor) per una banda, Canovelles i Cardedeu (6
millas), per l'altra i una última presentació a Vic, Torelló, Sant Hipòlit de Voltregà (NonSona). En
aquests tres projectes hi van participar 150 ballarins no professionals de totes les edats.

SOBRE ÁLVARO DE LA PEÑA/ ILIACAN

Álvaro de la Peña/ Iliacan Titulat per l'Escola Superior d'Art Dramàtic i Dansa de Barcelona (Institut
del Teatre, 1981), en l'especialitat de Pedagogia de la dansa. Alguns dels seus mestres van ser,
entre un llarg etcètera, José Laínez i Gilberto Ruiz-Lang, amb qui, a més, va realitzar diferents
espectacles. El 1993 va crear la companyia Iliacan i des de llavors va dur a terme una intensa
tasca coreogràfica, creant més de vint espectacles de gran i mitjà format i actuant
ininterrompudament. Ha impartit classes i tallers de dansa en nombrosos centres i estudis, tant
nacionals com internacionals.

A partir de l'any 2009, desenvolupa una línia de treball, sota la denominació de Dansa per a
qualsevol en la què pretén apropar la dansa a la societat. Parteix de la premissa que tot i que la
dansa no és per a qualsevol, qualsevol pot tenir accés.



Álvaro de la Peña rep pel projecte Barris en dansa el Premi Ciutat de Barcelona 2012 en la
categoria de dansa pel seu treball coreogràfic professional, pedagògic i social.


