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La Dansa eN eL MEdI NaTurAl
Quan dues passions s’uneixen en surten creacions tan
especials com el nou treball de Laia Minguillón, coreògrafa i
ballarina d'Esparreguera (Barcelona) que estrenarà a
l’octubre la seva sorprenent proposta de dansa-escalada.
Filage bloc és el títol de la creació, paraules amb les quals
es fa al·lusió a la part col·laborativa, permeable i subtil
d’alguns tipus de roques. Les emocions relacionades amb el
cos en el medi natural, les sensacions del contacte, la
comunicació amb les fulles, la terra i les roques són el material de què es nodreix l’obra. Per a desenvolupar aquesta
coreografia, Minguillón compta amb la col·laboració d’Anna
Rodríguez en la direcció, la qual des de fa anys desenvolupa
la seva carrera professional com a ballarina i docent a
França. Ha ballat en espectacles de Mathilde Monnier,
Maguy Marin o Claude Bruchamon, entre d’altres, i en
l’actualitat és professora i consellera en la Academie Fratellini, Centre de formation aux arts du spectacle, de França.
La singularitat del muntatge ve donada també per
l’escenografia: una estructura creada per Joan Jorba, que
simula una gran roca, en la qual la ballarina expressarà amb
el moviment el ventall d’inquietuds que com a creadora l’han
dut a desenvolupar aquest projecte. Sorra, terra, vegetació
i altres elements naturals acompanyaran l’estructura en
escena, creant una ambientació molt especial per
als espectadors.
La composició musical original del grup Anímic completa la
llesta de col·laboradors de Filage bloc.
www.elturonetdansa.com

Dansa - EsCaLAda
Les connexions corporals que uneixen aquests dos mons,
la dansa i la natura, creen un ventall d’investigació en el
moviment envers la força de la gravetat, de la relació amb
el pla que es treballa, de la utilització de l’espai…, que
físicament i visualment és molt enriquidor. D’altra banda,
segueix la línia d’El turonet dansa, on la proximitat moviment i natura n’és l’eix vertebrador. I per la seva novetat
artística, crea un nou llenguatge per arribar a un nombre
més gran d’espectadors.
Filage bloc sorgeix de les connexions físiques establertes
al llarg de les experiències viscudes. Prenent el cos com a
màxima dotació de la persona, perquè sent i acumula
sensacions, emocions, amb les quals al llarg de la vida
pot tornar a connectar per recordar, reconstruir, fusionar…
L’imAGinArI
Un recorregut físic en l’evolució de les emocions viscudes
corporalment.
Fer un viatge al llarg del temps amb la natura com a fons.
De la infantesa a la maduresa…, des de les primeres
emocions corporals inconscients rebudes, passant per
aquelles conscients apreses i arribant a les descobertes
conscientment i connectar-les.
Un viatge que comença a prop de la natura, orgànic i
natural, el seu allunyament l’encotilla, mímic i formal, i la
maduresa i l’evolució d’aquest el transforma en visceral i
lliure.
L’ESPECtaClE
Filage bloc és un espectacle que capbussa l’espectador
en un terreny muntanyós, on una intèrpret, al llarg de 45
minuts, experimenta a través de les emocions corporals
com evoluciona el seu moviment des d’una relació natural
a l’allunyament i l’oblit; per retornar-hi després amb tot el
bagatge assolit en el seu distanciament, que li provoca
una intensa i plena relació des d’una altra perspectiva.
L’EspAi Escenic
L’espai escènic pren gran presència i pes en l’espectacle.
Es recrea un espai natural on hi ha una estructura que
simula una gran roca que dóna fermesa i obre un nou eix
espai-visual, un espai central de sorra i vegetació que
transmet caliu rural amb la seva olor i un altre a boca net.
Portant un tros de natura en un espai inusual, fent així
present el valor de la terra i la roca.
El So
La música és creada especialment per a l’espectacle. Una
base terrenal i amb essència naturalista serà recolzada
amb sons gravats i en directe.

L’ Equip

Laia Minguillón
Directora de la companyia i del projecte, i intèrpret
Membre de la plataforma CrIM “Creadors independents
en moviment”.
Ballarina-intèrpret i creadora nascuda i formada a Esparreguera, a l’Institut del Teatre de Barcelona i amb nombrosos
workshops. De 2001 i fins al 2007 formà part com a intèrpret i
assistent de la Cia. Cienfuegos, a València.
L’any 2007 començà a desenvolupar les seves pròpies creacions, ara ja sota el nom d’El turonet dansa amb en Gustavo
Lesgard, en Marc Durandeau i en solitari, presentant els seus
treballs al Gest, Mostra d’art Gestual i del Moviment
d’Esparreguera i a NunOff, entre d’altres.
- Eixir (2010). Vídeo-dansa produït per La Reina de Beics per
al programa danSA de La Xarxa Audiovisual Local.
- Després del silenci… (2009). Estrenat al Gest.
- Pell de Poma (2009).
Concert-espectacle amb en Marc Durandeau.
- Improvisacions al vestíbul (2008).
Dins el Festival LOLA d’Esparreguera.
- Dansa a la Carta ( 2008). Estrenat al Gest.
- JAN/A (dansa-escalada), (2007).
Extracte d’Emocions acumulades (dansa-escalada).
- Accions al carrer, (2007). Improvisacions en espais urbans,
duet amb Gustavo Lesgart per al Gest.
Aquest darrer any està fent col·laboracions en concerts,
vídeo-danses, videoclips, sarsueles, musicals..., amb el
Festival LOLA, l’Abel Cunillera (La reina de Beics) i la Xarxa
audiovisual de Televisions locals, Lyona, Anna Roig i L’ombre
de ton chien, Altempo, Joan Castells...

Anna Rodríguez Direcció coreogràfica
Nascuda a Esparreguera, ballarina-intèrpret i pedagoga,
evoluciona entre la dansa i la teatralitat gestual que combina
amb altres disciplines escèniques.
Becària a l'escola de Mudra/Maurice Bejart; intèrpret a França
des de principis dels anys 80: Maguy Marin, Mathilde Monnier, Claude Brumachon, Jean Gaudin, Philippe Combes,
Samuel Mathieu.
De 1992 a 2002, col·laborà amb la Cia Tomeo Vergés i amb
músics que es dediquen a la improvisació: Yves Robert,
Claude Tchamitchian, Jean-Yves Gratius… Així mateix, la
complicitat coreogràfica amb diversos directors de teatre:
Jean Luc Annaix, Françoise oupat, Lionel Spycher, Thissa
d’Avila Bensalah..., per a obres i autors com: «La Mouette»
Tchékhov, «C'est ainsi mon amour que j'appris mablessure»
Fabrice Melquiot, «Anarchie en Bavière » Fassbinder…
Al maig de 2010 crea el grup "Collective illusion" especialitzat
en la realització multimedia per espais alternatius on
col.labora amb artistes i creadors del so i la imatge.

Paral·lelament a la carrera d’intèrpret, l’Anna obté el diploma
com a pedagoga de dansa contemporània pel Ministeri de
Cultura de França i imparteix classes en diversos centres de
dansa i de teatre: CNDC i École Jo Bihtume (Angers), CND i
Ménagerie de Verre (París), CCN (Roubaix), CNAC (Châlons
en Champagne), CDPC (Poitiers) com també a Espanya,
companyia Ramon Oller (Barcelona), Conservatorio de Danza
Andaluz (Sevilla), Koldo Mitxelena Kulturunea (San Sebastián), Danza Lab Auditorio de Tenerife (Islas Canarias)…
A partir del 2000, creà a París el taller «La Danse de l’Acteur»
espai dedicat al moviment exclusivament per a actors, a la
sala alternativa de Mains d’oeuvres.
Actualment, és professora i consellera artística per la «Academie Fratellini», Centre International des Arts du Spectacle.
www.anna-rodriguez.com

Anímic Música
Anímic són en Ferran Palau (veu, guitarra i piano), la Núria
Monés (guitarra elèctrica), en Miquel Plana alies “Zuma”
(baix), la Louise Sansom (veu), en Juanjo Montañés
(sámplers…) i en Roger Palacín (bateria). A finals del 2004
van gravar el seu primer disc, “Niu-Núvol”, amb el productor i
músic de jazz Jordi Matas.
Al 2006 van gravar el seu segon disc, “Hau o Hïu”. Treballen
en projectes de teatre i televisió, com ara la mini-sèrie “L’Ou
de closca verda” i fan la música de “Dansa a la Carta” i
“Després del Silenci...”, espectacles d’El turonet dansa.
Al 2009 van treure el seu tercer disc, “Himalaya”, amb el
productor Ricky Falkner (Standstill, Sanpedro, Egon Soda...) i
l’enginyer Jordi Mora (Standstill, Ojos de Brujo, Bunbury...).
Aconseguiren crítiques excel·lents a tota la premsa nacional,
estigueren presents a les llistes de millors discs de l’any
(Rockdelux, Mondosonoro...) i iniciaren una llarga gira.
Durant el 2010 van participar a festivals com el Sónar,
Poparb, Jazz a la palla...
Actualment han estrenat el seu nou treball “Hannah” i l’estan
mostrant arreu amb crítiques immillorables.
www.myspace.com/animicblog

Joan Jorba Escenografia
Ha treballat i treballa al teatre, la televisió, el cinema i la
publicitat.
En dansa ha creat les escenografies d’en Ramon Oller, Mercè
Boronat, Mar Gómez, Thoma Nonne...
En teatre ha deixat la seva empremta en les produccions de
El tricicle, Ventura Pons, Joan Castells, Javier Mariscal, en
gales dels Premis Max, Joan Lluís Bozzo, Robert Govern,
Tramateatre, Comediants...
En cinema ha treballat amb els directors Vicente Aranda,
Pedro Costa, El tricicle, David Carreres, Oriol Ferrer...
www.escenografia-jorbamiro.com
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