POLVO ERES
Espectacle de Teatre-Dansa
a partir dels poemes de Lluís Cremades

Victor Rodrigo
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“Pues eres polvo y al polvo volverás.”
Génesis, 3, 19

“Doncs ests pols, i a la pols tornaràs.”
Gènesi, 3, 19.

“Ven, te diré en secreto adónde lleva esta danza.”
Jalal ad-din Rumi

“Vine, et diré en secret cap a on porta aquesta dansa.”
Jalal ad-din Rumi

POLVO ERES.
El llenguatge del desig fet moviment.
És un espectacle multi disciplinar de poesia-dansa on el moviment situa les paraules en
l’espai escènic. Les paraules de Luis Cremades, en aquest cas. El poeta afronta amb
mestria el concepte de, com ell mateix diu, “la temàtica”, des de diferents aspectes,
textures i formes en aquest poemari en cinc peces que constitueix una mirada al
llenguatge del desig, ara fet moviment per Victor Rodrigo.
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0.
ME GUSTA CREER
Me gusta creer
sin que suceda nada,
que me recuerda
como yo le recuerdo a él.
Que otro encuentro es posible,
otro baile inmóvil,
otra noche sin máscaras
hasta el amanecer
y sin palabras, otra noche
en vela, otra noche de insomnio
como niños, como hermanos
desconocidos que se iluminan
al verse en soledad
y por no despertar a nadie.
Me gusta creer
que nada sucede
salvo en el corazón,
los puertos que no conocemos,
las palabras y los silencios
que les dan forma,
y más allá, la pintura
de las palabras y la música
en que respiran.
Me gusta creer
que en la vida,
sin que nada suceda,
cualquier cosa
nos pueda pasar.

Luis Cremades, “Polvo eres”.
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1.
DIÀLEGS ENTRE LA POESIA I EL MOVIMENT
(o Fragments de correspondència online entre un poeta i un ballarí)

Portava només uns pocs capítols llegint el llibre “El invitado amargo”, escrit a dues mans per
Vicente Molina Foix i Luís Cremades i vaig sentir que volia saber més dels autors. És un llibre
valent que descriu l’ús i desús de l’amor entre dues persones amb un coratge que a mi encara em
segueix impressionant. Encara avui, passat un temps, m’impressiona. De manera que vaig decidir
contactar amb Luís Cremades i felicitar-lo. Primer vaig demanar-li amistat per les xarxes i quan va
acceptar vam començar a conversar. Ell em va agrair les felicitacions i em va confessar que
“después de un libro tan particular, es que uno no sabe qué escribir”. Vaig continuar investigant la
seva obra i així va ser com vaig trobar un llibre de poesia anomenat “POLVO ERES”. Després de
llegir-lo, vaig tornar a parlar amb ell.
-

Acabo de leer y releer los poemas de “POLVO ERES” y, con tu permiso, creo que están
pidiendo movimiento. No sé si a corto o largo plazo, repito, si me das permiso me gustaría
coreografiar alguno de tus poemas.

-

Por mi parte encantado si te parece que puedes hacer algo con los poemas de “POLVO
ERES”. Yo tampoco había escrito más que algún poema ocasional sobre eso que los
mayores llaman “la temática”. El libro fue un encargo y, en ese sentido, también un reto.
Hubiera querido cuidarlo más, dejar caer algunos poemas, añadir otros. Pero me parece
que, en conjunto, el esfuerzo por mostrar cierta diversidad en las formas y los enfoques
está más o menos conseguido. Siempre me ha gustado la idea de colaborar en creación.
Simultáneamente o en tiempos diferidos, me gusta la poesía con música, con imágenes o
en movimiento tanto como me gusta la poesía de la música, la imagen o el movimiento.
Así que será un honor… Ya me contarás si tengo que hacer algo o basta con dejarte hacer.

Després d’aquesta conversa vaig posar-me en contacte amb Helena Tornero, dramaturga i directora
escènica, amb qui ja havia treballat. Em va semblar que podria dur a terme aquest projecte, ja que
la seva sensibilitat i el seu compromís social en feien la persona idònia. És algú capaç d’augmentar
la creació del moviment amb les seves propostes, deixant a banda el gran afecte que sento per ella
i com de fàcil m’és treballar al seu costat.
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-

Hola Luís. Perdona por no haber contactado contigo antes, ya sabes que lo de empezar un
proyecto a veces es difícil. Necesitaría una carta conforme nos das permiso para representar
los poemas. Así podemos presentarlo a algún festival de teatro que pueda estar interesado.

-

No te preocupes por la tardanza. Poner en marcha un proyecto cultural no debe ser fácil. No
tengo problema con respecto a la carta de cesión de derechos. Me alegra que haya algún
interés en el proyecto. Y también que me tengas al corriente. A ver si hay suerte…

-

La semana que viene me reúno con Helena Tornero para hablar del proyecto. En principio la
producción será de un actor y un bailarín y uno o dos músicos en directo. El formato es
multidisciplinar, un espectáculo de danza-teatro de creación basado en tus poemas. Te
mantendré informado. Estoy muy ilusionado. Un abrazo.

-

Yo no he escrito nada en estos últimos años. Quería ponerme con una “poesía reunida” que
incluyera también “POLVO ERES”. Como todo va tan lento, igual se encuentran en el tiempo.
Y si te pones en el montaje y me vas contando, igual tiene sentido buscar alguna manera de
contarlo, es decir, hacer el libro del montaje sobre el libro. Aunque no pase de ser un texto
online. Cada vez creo más que necesitamos un cierto antídoto contra algunas herencias de
la “poesía pura” que la han vuelto inútil, como si no fuera capaz de inspirar, acompañar,
cuestionar o volverse un juego, una coreografía.

Després d’aquestes paraules, ja no hi ha cap dubte.
Com no tirar endavant aquest projecte?
Victor Rodríguez

Palma, tardor del 2016
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PERSPECTIVAS

Y ahora que no nos queman
en la hoguera, que sólo
algunos se quejan y otros nos defienden,
ahora que a la luz del sol
se ven nuestras diferencias
y nuestra indiferencia, las secuelas
de la noche y la transgresión,
la locura de un amor sin amor,
de una pasión de bolero,
de una sed que no se sacia…

Ahora que los cuerpos deslumbran
sin habla…

¿Quién escuchará un dolor de siglos?
¿Quién se apartará en busca
de otra fiesta que no sea fiesta?
¿Quién recordará los momentos
del misterio, la seducción,
de la penumbra y las puertas entreabiertas?
¿Quién hará el relato de lo que queda
por decir? ¿Quién será el hermano,
el cómplice, el hechicero…? ¿Quién
nos dará consuelo?

Luis Cremades, “Polvo eres”.
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3.
ELS INGREDIENTS BÀSICS
L’amor és l’ingredient principal en la cuina de l’art. Sense amor, el talent no
serveix de res. El talent sol, mancat d’amor, és capaç de moure’ns a
l’admiració, sí, però no serà capaç d’arrossegar-nos a fer cap mena de viatge. I
un espectacle de teatre o de dansa sempre és un viatge. O ho hauria de ser.
Un viatge interior o exterior, o les dues coses alhora. I l’espectador n’és el
viatger, un viatger que seu a l’espera d’aquell trajecte inesperat. Les ocasions
en que talent i amor es troben dalt de l’escenari no són abundants, però
existeixen. Són aquells moments en que l’espectador se sent un viatger
privilegiat, visitant d’una desHnació que només exisHrà en aquell moment,
que no tornarà a exisHr mai més, que només es conservarà en el record del
seu cor. Com un enamorament fugaç. Un arHsta s’enamora d’una paraula,
d’una història, d’una imatge, i aquest motor empeny el seu procés de creació.
En Víctor Rodrigo treballa així. Sempre hi ha una connexió molt honesta i
directa amb tot allò que posa dalt de l’escenari. El Víctor s’enamora i enamora,
et transmet i contagia el seu entusiasme. No ha estat gens diNcil acceptar
aquesta proposta. I és fàcil deixar-se enamorar pels poemes d’en Luis
Cremades. És bonic imaginar-se aquesta trobada fruit de l’entusiasme, una
trobada on la poesia i el moviment ens reuneixen per a explorar, des del vers i
el gest, els camins de l’amor, el desig i la mort. Existeixen, potser, d’altres
temes? A més, no deixa de ser interessant que una de les fonts d’inspiració de
Cremades sigui el poeta suN Jalal ad-din Rumi, mestre venerat de la poesia
persa del segle XIII i origen d’una escola de meditació on els seus pracHcants
arribaven a una espècia espècie d’il·luminació mísHca mitjançant la música i la
dansa. Un cop més, amor, poesia i dansa es troben. Hi ha una raó més per dir
sí a aquest projecte. En els darrers anys, la nostra societat està paHnt un
retrocés de llibertats i drets en tots els senHts. La intolerància cap al col·lecHu
LGTB torna a augmentar. Només la valenHa pot ser la resposta. ValenHa com
la d’en Luis Cremades en posar paraules al desig i l’amor silenciat. La paraula
com a presència viva d’allò condemnat a ser amagat. Poesia contra la por.
Així doncs, endavant. Un SÍ amb majúscula. Sé que hi haurà amor pel
moviment, per la paraula, per la música. Sé que hi ha els ingredients
adequats. Sé que serà plaent per a tots, per a l’equip ar]sHc, però sobretot
per al públic, els nostres viatgers, la nostra raó de ser. El públic percep molt
clarament quan un muntatge escènic ha estat també un viatge feliç.

Helena Tornero
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4.
FITXA ARTÍSTICA

4.

Intèrprets

Ballarí 1 (Víctor Rodrigo)
Ballarí 2
Músic 1 (Pau de Nut)
Músic 2

Poemes

Luis Cremades

Coreograﬁes

Víctor Rodrigo

Dramatúrgia

Helena Tornero

Direcció escènica

Helena Tornero

Espai escènic

En curs.

Il·luminació

En curs.

Direcció Musical

En curs.

Vestuari

En curs.

Disseny gràﬁc

Marina Collado Bennassar

Producció execuHva

Marta Vaquer
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LA TRIBU SAGRADA
Yo pertenezco a una tribu de niños sonadores
de ojos grandes y mirada inquieta
que no miran a otros sino más allá;
una tribu de vagabundos solitarios,
que saben sentir el desierto en la ciudad;
una tribu de refugiados en sótanos i desvanes,
de sueños que no responden a las alturas humanas;
una tribu que huye del poder y la sumisión,
de la sombra infecciosa de la autoridad,
de los interrogatorios, los juicios y la rentabilidad.
Pertenezco a una tribu perseguida
que se descubre en el arte o se pierde en el dolor,
que se disfraza, obligada a travestirse,
y cuenta cuentos para demorar su muerte.
Pertenezco al territorio sin tierra de los juegos,
a la penumbra, al chasquido
de un helio con su hidrógeno, a la creación
que descubre el sentido en ciclos sin nombre.
Pertenezco a una tribu de ritos invisibles
que respetan tres principios:
los hechos, el amor y los hechos del amor,
la naturaleza, el amor y la naturaleza del amor,
los actos, el amor y los actos del amor.

Luis Cremades, “Polvo eres”.
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5.
EQUIP ARTÍSTIC
LUIS CREMADES
(Alacant, 1962.) Escriptor, traductor i poeta. Ha publicat diversos llibres de poemes. El animal
favorito (1991), Los límites de un cuerpo (1999), El colgado (2004), Polvo eres (2012), a més
d’una plaquette, Los poetas viejos. Des de 1980 i gairebé durant trenta anys ha viscut a Madrid on,
desprès de llicenciar-se en sociologia, ha treballat com a consultor a l’àrea de recursos humans i
organització. Ha publicat assaigs i textos tècnics sobre la gestió d’equips i cultura de les
organitzacions. Ha traduït poemes de Rudyard Kipling i assaigs de Jonathan Culler i Harold Bloom.
Ha col·laborat en revistes culturals i d’actualitat com ara Poesía, Ínsula, Litoral, La luna de Madrid,
Vogue, El ciervo, Anthropos, Azoteas de La Habana, Encuentros de la Cultura Cubana i El Crítico, entre
d’altres. Entre 2001 i 2008 va ser professor a l’avui ja desapareguda Escuela de Letras. Actualment
resideix a Xixona (Alacant).

VICTOR RODRIGO
(Barcelona.) Ballarí, coreògraf, professor de dansa. El 1985 obté el certificat CAED-Jazz per a
l’ensenyament de la dansa-jazz. Format en dansa i teatre musical a Barcelona, Londres i Nova York.
Forma part del Grup Estudi Anna Maleras com a ballarí i coreògraf. El 1987 crea Vincles, el seu
propi grup de dansa amb el qual ha dirigit i ballat els espectacles Mort a Venècia, Vaig de blues i
No, entre d’altres. Coreògraf de la cerimònia d’inauguració dels Jocs Special Olympics (2010,2012 i
2014) i de diversos esdeveniments organitzats pel F.C. Barcelona, a més dels Jocs del Mediterrani.
També ha treballat com a coreògraf a sèries de televisió com Barcelona, ciutat neutral (TV3, 2010) i
Una carta para Evita (TVE, 2012) i a espectacles teatrals Carmela, Lili, Amanda (2011), Romeu i
Julieta (La Seca, 2016). Director i coreògraf de l’espectacle Aires en moviment (Buenos Aires,
2013). Actualment dirigeix la Formació Professional de dansa-jazz i la companyia pre-professional
de dansa-jazz de l’Escola Luthier de Dansa (Barcelona). Professor convidat com a especialista en
dansa-jazz a l’Institut del Teatre de Barcelona, a la Universitat Autònoma de Barcelona i a ESART.
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HELENA TORNERO
(Figueres, 1973.) Diplomada en turisme per la UdG i llicenciada en Direcció i Dramatúrgia per
l’Institut del Teatre de Barcelona. En teatre ha escrit El Vals de la Garrafa (Premi Joan Santamaria
2002), Les Madames (2003), Babybird (Finalista Premis Romea 2006), Submergir-se en l’aigua
(Premi SGAE de Teatre Juvenil 2007), Suplicants (Festival Temporada Alta 2008), De música i
d’homes (Teatre Tantarantana 2009), Apatxes (Premi de Teatre 14 d’Abril 2009), De-sideris (looking
for happiness) (Teatre de Ponent 2010), Your’e pretty and I’m drunk (Teatre Lliure 2011), Sots
l’ombra d’un bell arbre (the future is unwritten) (Festival ACERT, Portugal 2012), Ahir (Theatre
Uncut, Young Vic Theatre, Londres 2012), No parlis amb estranys (fragments de memoria) (Teatre
Nacional de Catalunya 2013), Búnquer (com la grisa majoria dels mortals) (Festival Grec de
Barcelona 2013), Love & fascism (Festival Internacional de Teatre d’Istanbul, 2014), Carmen aux
enfers, dins la producció d’Òpera de Butxaca i Nova Creació Barcelona 4Carmen (Festival
Internacional de Peralada, Agost 2015) i l’opera disPLACE (Musiktheatertage de Viena, setembre
2015). Els seus darrers treballs en teatre són la dramatúrgia de Vingt-trois avril mille-six-cent-seize
a partir de les obres de William Shakespeare (Théâtre Pitoëff, Ginebra, Abril 2016), Una conferència
ballada (Mercat de les Flors, Maig 2016) i ESTIU (Fira de Teatre de Manacor, Octubre 2016). El seu
darrer text teatral, Fascinación, ha guanyat el Premio de Teatro Lope de Vega 2015. Els seus textos
s’han estrenat a França, Anglaterra, Grècia, Mèxic, Portugal i Turquia.
PAU DE NUT
(Barcelona, 1977.) Pau de Nut és músic, cantant, compositor, actor i titellaire. Porta més de deu anys
fent gira amb Conciertoencanto, un espectacle de creació pròpia que barreja les seves facetes de
cantant, actor i violoncel·lista presentat entre d’altres escenaris al Corral de Comedias de Alcalá de
Henares. A més de col·laborar amb d’altres companyies teatrals com TeatrodeCerca, ha actuat sota la
direcció de Joaquín Hinojosa a l’espectacle Voces póstumas produït pel Teatro de la Abadía, amb
Tonino Guitián a La Doña i amb Ghetto 13-26 a Se prohibe mirar el césped (Premio Estación Norte
TAC 2014). Ha dirigit Mi relación con la comida d’Angèlica Liddel, amb qui va col·laborar a La casa
de la Fuerza (Premi Sebastià Gasch, 2011 i Premio Nacional de Literatura Dramática 2012).
Actualment està en gira amb una de les seves darreres creacions, La Odisea, un concert a partir de La
Odisea d’Homer.
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6.
TALLERS COMPLEMENTARIS
Donat el perﬁl de l’equip ar]sHc, aquest espectacle pot
oferir també tallers complementaris de dansa, dramatúrgia
i música relacionats amb alguns dels conceptes treballats
en l’espectacle: el desig, la diferència i la idenHtat sexual,
per exemple.
Els tallers poden ser intensius d’un, dos o tres dies o d’una
setmana i poden anar adreçats a públics de diferents edats
o perﬁls. També poden ser dissenyats a mida per a
col·lecHus especíﬁcs.

7.
CONTACTE:
MARTA VAQUER
martavaquerfanes@gmail.com
+34 618 358 102
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