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Una malabarista d’emocions, 
això és realment Dolce Duca, 
l’artista portuguesa que, 
després d’una ormaci  
autodid ctica, s’ a quedat a 
viure amb nosaltres seguint els 
seus impulsos irrefrenables. 
Aquí ens n’explica una mica els 
orígens: “Portugal no tenia cap 
escola de circ i, després de fer 
molta gimnàstica, vaig anar a 
França i vaig trobar aquesta 
formaci  on érem els mateixos 
alumnes els que l’organitzàvem i 
escollíem els professors amb qui 
volíem treballar, a escala 
europea . D’aquesta manera, 
Duca va prendre les regnes de la 
seva formaci  i va fer cas omís 
de les marques, els estils i la 
uniformitzaci  de qualsevol 
escola.  aquest continua sent el 
seu leitmotiv, fer camí a la seva 
manera, perquè sí.

“A vegades em pregunto si 
realment s c malabarista. 

M’encanten els malabars, 
esclar, però sobretot m’encanta 
comunicar emocions, que la gent 
senti de veritat, traduir què 
passa dins un ser humà, treure-
ho enfora . D’això va Un belo dia, 
l’obra que s’ha vist en algunes 
places i carrers d’arreu d’Europa, 
i que ara agombola l’Antic Teatre. 
Una obra poètica que recorre 
alegries i penes, ira i amors 
lliures, amb l’acompanyament 
del violinista Jaime del 

lanco. “ i no tinguéssim els 
filtres socials podríem passar 
del riure al plor i després trencar-
ho tot. Això ho entenen millor els 
nens: ells encara s n lliures .

Duca ens parla de transformar 
la gent, d’experiències viscudes 
que han canviat un paisatge, les 
idees fins i tot dels espectadors. 
“Vam arribar a un poble de 
Polònia i al principi pensaven que 
hi anàvem a fumar porros i estar 
de festa tot el dia. Després de 

tres mesos no volien que 
marxéssim . i ha un esperit 
utòpic de llibertat i camaraderia 
en les seves paraules. “Tot allò 
en què posem la nostra acci , si 
ho fem amb amor i per 
necessitat, és transformador .  
ella mateixa n’és un exemple.

n molt poques les dones 
malabaristes, i encara menys 
amb bitlles (cercles i cordes és 
més habitual). Potser per 
l’exactitud que requereix, que 
s’associaria més a la visi  
matemàtica erròniament 
atribu da als homes. “ o sé 
exactament què és el que em va 
atraure dels malabarismes, va 
ser un enamorament. I si mai em 
sento una mica desanimada, 
només cal que agafi els 
malabars i en dos minuts ja em 
sento millor”.

Un belo dia  serà a l’Antic 
Teatre el . 1  al . 1. 

3 CLAUS

EQUILIBRI
“La meva especialitat són els 

equilibris, però és com qualsevol 
professió, com la dansa o la música, 

cal una pràctica diària. Així vaig 
aprendre que l’equilibri no és més 

que un desequilibri constant”.

PÚBLIC 
“No es tracta d’un espectacle infantil, 

però m’encanta que vingui gent de 
totes les edats. Els nens riuen quan 
els adults callen. La gent gran tot ho 
associem a la nostra vida personal, 

no estem nets”.

ALIMENT 
“A vegades passem a un segon pla 

perquè no es veu prou on actua 
l’art. Cuinem per menjar però l’art 

alimenta l’ànima, canvia les nostres 
emocions, el batec del nostre cor... 

Això són canvis reals”.

Dansa
ala arismes emocionals

Com les bitlles que Dulce Duca fa volar damunt del cap, 
alegries i penes giravolten a l’Antic Teatre. Per àr ara au ert
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