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</ QUI ÉS LA MACANA?

>/ La Macana és la companyia de dansa creada 
per Caterina Varela i Alexis Fernández el 2009. 
De llavors ençà, unint les seves experiències 
particulars com a creadors, han produït diferents 
espectacles. Cada projecte els ha permès de 
desenvolupar un univers particular en què, tot 
sovint, han convidat a participar-hi altres 
artistes amb qui han imaginat posades en escena 
molt diverses.  
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 LABORATORI AMB PROFESSORAT 
 TROBADA AMB ARTISTA
 MATERIAL PER TREBALLAR A L’AULA
 ACTIVITAT AMB FAMÍLIES
 TAMBÉ A PROGRAMACIÓ ESTABLE

ESPECTACLE A LA SALA GRAN I POSTFUNCIÓ /> 



 </ QUÈ FAN?

>/ En aquesta ocasió Alexis Fernández ha 
convidat el seu fill adolescent Paulo a ballar 
amb ell a l’escenari. Acompanyats de la miarda 
de Samir Akika, pare i fill fan que els seus 
cossos es trobin i, també, d’alguna manera, 
es re-descobreixin i es tornin a conèixer. En 
ballar, es crea un diàleg al·lucinant entre el 
cos del fill, que encara no ha fet els vint 
anys, i el del pare, que ja és a la quarantena. 
La dansa compartida fa aparèixer en escena una 
imatge fugaç del vincle viu entre ells, que 
va clarament més enllà del parentiu. Aquest 
diàleg vibrant, a més a més, s’esdevé en un 
espai modelat per altres cossos, aquest cop 
inflables i amb formes i colors peculiars, que 
durant tot l’espectacle conviden a jugar.  

 

</ QUÈ PODEM FER NOSALTRES?

>/ Podem gaudir de la dansa que es 
produeix davant nostre. Contemplant com els 
dos cossos es troben i es mouen plegats, 
podem aprendre que és possible dialogar 

sense haver de recórrer sempre a les paraules. 
A vegades la comunicació té més a veure amb ser 
capaç de compartir un moviment, un estat o un 
propòsit que no pas amb tot el que podem arribar 
a dir. 
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[ ] T’imagines ballant amb el teu 
pare?

[ ] Què tenen en comú el teu cos 
i el dels teus amics? I amb el dels 
teus familiars?

[ ] Què pots arribar a dir amb el 
teu cos?

[ ] Quin va ser l’últim cop que 
vas ballar amb altra gent?


