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La Cia. Ylalu estrena avui i demà
«Anem al Gra» a sala La Planeta, un
espectacle de teatre-dansa i còmic-
poètic  creat i dirigit per Lu Arroyo,
Nagore Somoza i Alexandra Carré
(per ordre a la imatge). A l’obra hi
apareix l’esforç, la dona mare, el
treball diari, l’estigma de l’home...
transformant el cos quotidià en «el
cos que balla». Ho explica Arroyo,
una «vigatana de Girona» que ha
treballat en grans companyies com
el Cirque du Soleil o Mayumana.  

Anem al Gra, què vol representar?
Volem donar una visió de la dona

que és aventurera, que treballa, que
mana, que gaudeix, sensible, que té

una altra mirada del que són les rela-
cions amoroses. Tot, amb molt d’hu-
mor i molt fresc, amb una visió de què
és el moviment i les arts escèniques
molt més propera al públic, que la gent
ho pugui respirar i tocar. Ens vam ins-
pirar en les dones viatgeres del segle
XIX, que eren molt transgressores i no
era gaire freqüent de veure-les en la
seva època. La dona pot ser masculina,
pot ser molt femenina, pot estimar de
moltes maneres i agafar molts rols di-
ferents com a persona, no com a dona.  

Al segle XXI els estigmes sobre el
rol de la dona no hi haurien de ser...

Exacte. 
... i hauria de ser el més normal,

una dona viatjant sola, etc. i en feu un

espectacle. Queden estereotips? 
Sí, sí, vulguis o no encara t’hi trobes.

També ens hem trobat que dues de no-
saltres tres estem embarassades, de set
i vuit mesos. Vam dir, fem un especta-
cle que pugui adaptar-se, encara que
portem un «panxot». Què passa, que si
ets dona i ballarina no pots ser a l’es-
cenari? I si hi ha dos ills, per què no in-
troduir-los en escena?

Un pensaria que s’han de quedar
a casa fent repòs per l’embaràs.  

Exacte, és obrir una mica que la
dona embarassada no està malalta. 

Parleu de «vides ballades»? Què
pot aportar aquest ball a la vida? 

És una manera d’expressar-te, de co-
municar amb el teu cos, de ser cons-
cient en cada moment que no som
caps pensants, som caps i cossos.  Et fa
valorar les relacions humanes, la im-
portància de cuidar-se, de la salut,
d’entendre l’educació des d’un altre
lloc, la intel·ligència emocional... 

Tota l’obra és ballada?
És una història explicada sense text,

a través de la teatralització del cos. Un
cos ballat també pot explicar. El llen-
guatge no verbal és molt important a
l’hora de transmetre i comunicar-se. 

Tornant a l’inici, qui vagi al teatre,
relexionarà per superar reptes o
embrancar-se en una aventura?

És una mica la intenció, obrir mira-
des, perspectives... és fer un viatge.
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«Volem donar una
visió de la dona que
és aventurera, que
gaudeix i treballa»

«Ens vam inspirar

en les dones

viatgeres del
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com a dona»
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n els països mediter -
ranis la pluja sempre
ha estat un bé escàs.
Una bona ploguda en

el moment indicat, pot solucio-
nar la collita, l’anyada o, ins i tot,
la vida. La pluja, generosa i bri-
llant, sempre ha protagonitzat els
somnis més humits dels pagesos i
de tota la gent que viu dels recur-
sos que dona la terra. Però el pro-
blema de la pluja no és només
que no plogui el suicient, sinó
que no plou sempre on ha de
ploure, ni en la quantitat justa, ni,
en tercera instància, a gust de tot-
hom. Quan va bé per a l’hort, va
malament per al gra, quan és més
necessari que plogui a muntanya,
al pla estan farts de l’aigua que
desborda els rierols, o al revés.
Això sense comptar amb les ne-
cessitats socials de cadascú.
Demà que no plogui perquè és
festa major, perquè es casa la illa
o simplement perquè acabo de
netejar el cotxe. Però el millor de
la pluja, al nostre país, és que fa el
que vol, sense demanar permi-
sos, sense dictar lleis ni fer con-
cessions. La pluja és l’anarquia
personiicada en un fet meteoro-
lògic. Aquesta imprevisibilitat de
la pluja marca caràcter, som gent
de precipitacions disperses. En
altres països la pluja s’atén a uns
horaris preestablerts i mai plou a
fora d’hores. Un ja sap que ha de
sortir de casa amb el paraigua a la
mà i amb la gavardina cordada.
Aquí, en canvi, pot passar de tot, i
això ens fa ser més volubles,
menys desvetllats i menys pro-
ductius. Ens passem mitja vida
mirant cap al cel amb recança, es-
perant comprendre els designis
que ens proporcionarà el temps
meteorològic, intentant esquivar
els bassals de les voreres i, inal-
ment, resant perquè la sequera
no ens imposi restriccions.
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