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Cuqui Jerez és una coreògrafa 
que s’ha replantejat les eines i 
els contextos de treball per 

ballarina de ballet clàssic durant 
molts anys i hi ha alguna cosa al 
meu cervell que ha quedat 
formatejada per observar el món 
i els seus objectes en la manera 
com es relacionen amb l’espai i 

cinema, on va adquirir un angle 
de visió especialment creatiu, 
però ha estat el mitjà performatiu 
el que li ha permès la llibertat per 
adaptar-se a totes les seves 

quan escric i quan faig vídeos, 
encara que l’experiència estètica 
es trobi en camps lingüístics 
diferents. Jo continuo creient en 
aquesta dansa. En l’altra no”.

Però sí que creu en somnis, i 
un d’ells el va convertir en 

The dream project: 
“Tenia molts dubtes sobre el que 
significava ser artista escènic 

mercat, i vaig voler desenvolupar 

una metodologia pròpia. Vaig 
començar per fer una llista de 
necessitats que en aquell 
moment em semblaven un 

implicació més directa amb el 
present, deixant de banda els 
sistemes de producció 

em vaig comprometre que cada 
mes havia de realitzar una petita 
peça, com el que seria el format 
de notícia periodística al costat 
d’un assaig. Aquest tipus de 
format en les arts escèniques no 
existeix”.

En total ha creat quinze peces 
The dream project, i a 

Barcelona podrem veure les 

quatre amb què ara el 
Pasodoble, “que és un 

gènere musical que sempre 
m’ha fascinat per la seva 
cadència, crea un clímax que mai 
no arriba a resoldre’s”; El 
fenómeno de las fuerzas ficticias, 
“a partir de la contemplació de la 
física dels objectes”; Espacios 
para visitar con lupa, “un quadern 
amb textos coreogràfics”, i 

Blob, la peça de Maria 
Jerez, la seva germana, on Cuqui 
hi consta com a artista invitada.

Normalment, un artista per 
família acostuma a ser suficient, 
però en la seva no en sobra cap. 
“Ella ve del teatre, jo vinc de la 
dansa, i la manera com 
t’ensenyen a entendre l’acte 
performatiu no té res a veure, 
però hem arribat a un lloc que 
ens és comú, i és difícil trobar 
una connexió com la nostra. És 
com la continuació de la situació 
de joc infantil, a escala 
professional”.

The dream project és al Mercat 

TRES IDEES

EL PRESENT
“Vull treballar en present. 

Normalment les produccions duren 
entre 3 i 6 mesos i trigues un any 

perquè et programin. Això no permet 
tenir una idea i desenvolupar-la en el 

mateix moment”.

LA IDENTITAT 
“He volgut que el treball em 

permetés descobrir noves identitats 
de mi mateixa. És important sortir 
del que la gent espera de tu, que 

no necessàriament és el que espera 
algú de si mateix”.

EL LLENGUATGE
“El meu treball, com a ofici, no 

m’interessa; m’interessa la creació 
i les coses que ni tan sols saps que 
tens. La meva obsessió sempre ha 
estat crear nous llenguatges, i el 
camp performàtic ho permet”.

Dansa
La creació no pot esperar, i Cuqui Jerez ens demostrarà al 
Mercat de les Flors que ella, tampoc. Per 
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