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moviment del cos “com a únic motor 
per a la transformació física, psíqui-
ca, espiritual i col·lectiva”, com ella 
mateixa ho defineix, explica: “Aquest 
mes de juny a Nova York he practicat 
l’art de la positivitat, l’art de trobar la 
part positiva de totes les coses, per-
sones, llocs i esdeveniments”. 

En principi, es tractava d’un viat-
ge de feina per presentar el seu nou 
projecte, Stillness, al Barisnikov Art 
Center. “Nova York sempre m’ofe-
reix nous reptes creatius. I aquest 
juny he tingut l’oportunitat de viu-
re al West Village envoltada d’artis-
tes: a un carrer de Julian Schnabel, 
prop d’on vivia Annie Leibovitz amb 
Susan Sontag, i situada també prop 
del West Beth, un edifici exclusiva-
ment habitat per una comunitat ar-
tística. A dos minuts d’on m’allot-
java hi havia la nova seu del Whit-
ney Museum, que vaig poder visitar 
diàriament gràcies a la membership 
card de la Maxine Glorsky, “la rei-
na del West Village”, arrendatària 

del meu apartament i stage mana-
ger de la companyia de dansa Lar 
Lubovitch. Allà vaig descobrir l’ar-
tista hiperrealista Duane Hanson, 
font d’inspiració clau per a la meva 
pròxima nova performance: com 
transformar una vivència quotidi-
ana avorrida en una vivència futu-
ra lluminosa”.  

 El retrobament amb un amic de 
fa 25 anys la va portar a l’OMI Inter-
national Art Center, “un centre de 
creació fascinant” on ha decidit 
sol·licitar l’ingrés com a resident. “A 
la tornada de Ghent a Manhattan, 
des del tren, vaig tenir el plaer d’as-
sistir a la posta de sol més fascinant 
que hagi vist mai, acompanyada de 
l’increïble David Byrne [cantant de 
Talking Heads], amb la música del 
qual he treballat”. Tot plegat ha por-
tat Mercè Boronat a descobrir que 
“el pensament en positiu, la ment 
oberta i direccionada a freqüència 
alfa propicia que les teves projecci-
ons esdevinguin realitat”.e

Parlar amb Mercè Boronat 
(Barcelona, 1962) és par-
lar d’experiències interi-
ors, tant o més intenses 
que les externes, que per 

força es veuen condicionades. El 
seu treball amb el cos i la ment, en 
un terreny limítrof entre la dansa i 
la performance, porta el segell d’una 
formació que, després de l’Institut 
del Teatre, seguiria a Nova York, en 
tres escoles referents en la dansa 
moderna: la Martha Graham Scho-
ol, la José Limón Dance Company i 
el Merce Cunningham Studio. 

Nova York forma part de la vida i 
de la feina de Mercè Boronat. Que 
aquest estiu hi hagi fet el seu 18è vi-
atge podria no tenir res d’excepcio-
nal. En canvi, ella ho defineix com el 
viatge de la seva “nova vida”. Investi-
gadora com és de la consciència del 
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Aquest mes de juny, a Nova York, Mercè Boronat assegura que ha fet el viatge de la seva “nova vida”.

“A Nova York  
he practicat l’art  
de la positivitat”

Mercè Boronat, ‘performer’

Els nens de tres anys encara no  
s’han desfet de l’egocentrisme 
propi d’aquestes edats 
primerenques (sembla que a 
alguns adults encara els duri). 
I això es reflecteix en el 
llenguatge que utilitzen. Tot ho 
expliquen en referència al seu jo. 
Ja se sap, són el centre del món.  
 
A casa els avis, la Joana i l’Helena 
dormen en una llitera. L’Helena, 
que dorm a sota, em diu: “Aquí hi 
ha la Joana [a dalt], a sota d’aquí 
meu”. Ella és la referència. I el 
possessiu que no hi falti. “Aquí 
no m’arribes!”, li crida l’Helena 
des del llit de dalt al tiet perquè 
la vagi a buscar i li faci 
pessigolles. No és que no arribi a 
un lloc, sinó que no arriba a 
l’Helena. I sempre amb el reforç 
pronominal de primera persona. 
 
És sorprenent com els nens 
aprenen a fer anar els pronoms 
febles. Això que fa tremolar a 
més d’un només de sentir-ho, a 
ells els encanta: van fent 
provatures i combinacions 
impossibles o redundants fins 
que troben l’adequada: “Vull la 
que tu me l’has pintat”, “Em les 
dónes, les sabates?”, “Ho vull 
fer-ho jo sola”. I no falla: en 
molts dels exemples que vaig 
recollint hi apareix el verb 
voler. Si féssim un recompte del 
que diuen més, “Vull” i “Per 
què” s’emportarien la palma. 
Volen agafar la lluna amb les 
dents i saber per què no ho 
poden fer. Fa uns dies, li llegia 
un conte a l’Helena d’una nena 
que es diu Laura i té un 
germanet que es diu Dani. 
Doncs bé, la Laura ajudava la 
seva mare a canviar-li el 
bolquer. “I per què no es veu la 
caca?” “Perquè aquí ja li estan 
posant el bolquer nou” (sovint 
ens pregunten per què no es 
veuen als llibres totes les 
accions que expliquen). “Doncs 
jo vull que se faci un vídeo i es 
vegi la caca”.e

“A sota 
d’aquí meu”
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