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-agraiments

- grans creadors

- l'escalfament

- l'espai

- improvisar

Pensar el cos és pensar el món, 
                              
                               Le Breton, D.



Moltes gràcies Ainoa per les teves preguntes i fer-nos ballar a tots el cap.

Moltes gràcies Carla 
                   per dansar com les 
papallones.

 Moltes gràcies Clara 
         per       ensenyar - nos
                     a                               
                moure'ns 
        com      un    picarol.

Moltes gràcies Irma per fer-nos ballar plens de 
somriure.

Moltes gràcies Iu per ensenyar-nos que ballant                
aprenem a conèixer els demés.

Moltes gràcies Joel per saber escoltar com un 
gran músic i ballar com una abella al voltant    
                           d'una flor.Moltes gràcies Judit,

                 per ser tan màgica quan 
balles, 
               ens deixes encantats¡¡¡



Moltes gràcies Júlia Fité per les teves piruetes 
                   mega
                     mega 
            ¡¡¡ chulis ¡¡¡

Moltes gràcies Júlia Franquesa per ensenyar-nos que per entendre'ns i  ballar no cal cridar.  

Moltes gràcies Laura per ballar com les fulles quan les enlaira el vent
                   i caure dolçament sobre nostra quan el vent deixa de bufar...

Moltes gràcies Mar per ensenyar-nos que podem ballar sent tan tan  
delicats com un miu miu caminant per les taulades.

Moltes gràcies Paula per fer-nos sentir

més forts del que som           

Moltes gràcies Eulàlia per les teves paraules, la teva presència, el teu interès i per 
ser com ets, una  sort haver-te conegut.
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Grans creadors:            

m u s i c A

d a N s A

E s c u l  t u r a
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fem la nostra musica amb diferents papers
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ballem la nostra música
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fem una escultura de la nostra dansa i música 
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obserbem   

pensem

discutim

valorem
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Després de fer música amb els papers i de fer música i ballar amb els 
nostres papers hem fet una escultura, l’hem observat per tots cantons i hem 
pensat que significa per cada un de nosaltres: 
 
Ainoa, un gelat que s’està desfent 
Júlia, una rosa 
Irma, una flor i el vent perquè el vent està movent la flor 
Julia Franquesa, un gelat tuti colori 
Mar, l’arc de Sant Martí 
Carla, una espelma de colors 
Jon, un dinosauri 
Joel, una abella en una flor 
Clara,  un test amb flors 
Laura, un gelat tuti colori 
Carme, per mi aquesta escultura sou cada un de vosaltres, el vostre 
moviment, la vostre dansa sempre que miri la foto me’n recordaré de 
vosaltres i de com us moveu i balleu. 
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L'escalfament
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l' e s p a i 

Amb les gomes podem canviar l'espai, 

i l'espai modifica 

el nostre moviment, 

la possibilitat d'entendre un mateix espai de diferents maneres, 

per  relacionar-nos i
 

comunicar-nos d' altres  formes,

pensar  i vivenciar altres possibilitats
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a les fosques amb pilotes de llum organitzem l'espai          
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improvisar

pensem, discutim  sobre les diferents improvisacions, sobre les nostres decissions, 
les dels  demés, comes mouen, com ens movem, 

La papelera ha sigut un silló per  seure TRANQUILAMENT

un avió,                   
 instrument de música,    barret,

        una parella de ball,               

els nostres jerseis han sigut patinets,

les teles en cases, anem a visitar la casa dels nostres veins, 
les entrades són diferents,  la distribució,

hi ha cases on hem de caminar ajupis, 
d'altres només ens podem moure si ens arroseguem,...
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Carme Martínez
Licenciatura filosofia i lletres.Ballarina.
Psicorerapeuta del moviment.
Investigació del moviment.
http://carmemartinez.wordpress.com
tl. 670 54 44 28

http://carmemartinez.wordpress.com/
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