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Su cuerpo contiene una vasta me-
moria trazada en España y Holan-
da. Aquí y allí se ha formado y ha 
trabajado con reconocidos nombres 
a los que profesa admiración y 
reconoce influencia. Katie Duck y 
la Magpie Music Dance Company, 
Ángels Margarit y Mudances, con 
quien ha trabajado estrechamente 
en los últimos años, dos muestras.
También se encuentran en este 
catálogo de maestros y compañeros-
Cesc Gelabert e Isaki Lacuesta, Iago 
Pericot, Pere Faura... “y reconozco 
la influencia de coreógrafos con 
quienes he estudiado y cuyo trabajo 
he seguido de cerca, como Thomas 
Hauert, Sasha Waltz, Anna Teresa 
de Keersmaeker y Mal Pelo. Luego 
está el trabajo de la gente de mi 
generación que me motiva cada 
día”, apunta.Sin embargo, o tal vez 
por todo ello, Roser López Espinosa 
(Granollers, Barcelona, 1980) viene 

enseñándonos desde hace poco más 
de un lustro cómo esa memoria 
puede reconducirse hacia un aquí y 
ahora de hacer propio (y concluyen-
te) en el que ni siquiera su juventud 
parece jugar a la contra. Con Lizard´s 
skin (2006), primer trabajo coreo-
gráfico con el que sorprendió en 
escena, se alzó con el primer premio 
de solos del Certamen Coreográfico 
Masdanza. No fue el único. Otros 
llegaron poco después reconociendo 
su trayectoria coreográfica. Còncau 
II (2008), Miniatura (2010), Stran-
ger and Stranger (2012), Before the 
wall (2012)... Todos solos y dúos 
de ecléctico movimiento entre la 
fuerza de lo corpóreo y la precisión. 
“Me maravillan la versatilidad y la 
imaginación del cuerpo y trabajo con 
la idea de que está lleno de paisajes 
porque la paleta de movimiento y de 
imaginarios físicos posibles es infi-
nita. Para cada proyecto me planteo 

crear un universo concreto: ¿de qué 
va esta pieza? ¿alrededor de qué te-
mática gira y cómo puedo traducirla 
a un vocabulario que no pertenezca 
a cualquier otra pieza sino que sea 
particular de ésta? Procuro singula-
rizar y sacarle todo el juego posible. 
A veces son motivos, un tipo de fisi-
cidad o una manera de trabajar con 
el espacio escénico. De esa manera 
creo que consigo más matices y más 
sutileza, ya que mis ejes de trabajo 
están siempre de fondo, como una 
constante”. En su nuevo proyecto, 
Lowland, donde comparte creación y 
escena con el bailarín y coreógrafo 
libanés afincado en Barcelona Guy 
Nader (“Guy Nader es mi cómplice 
en este viaje. El lenguaje físico de 
Lowland se asienta en gran parte 
en la idea de colaboración y ese 
funcionamiento de equipo se ha 
dado también en los ensayos”), el 
movimiento de las aves migratorias 

ROSER LÓPEZ ESPINOSA
#$%&'()$*((
+%(),+'-$

Lowland , del 8 al 10 de 

marzo en el Mercat de les 

Flors (Barcelona). 

www.roserlopez.com  

www.mercatflors.cat

LA FASCINACIÓN POR LAS MIGRACIONES DE LAS AVES ES PUNTO  
DE PARTIDA DEL NUEVO TRABAJO DE LA JOVEN BAILARINA Y COREÓGRAFA 
ROSER LÓPEZ ESPINOSA, QUE COMPARTE AVENTURA DANCÍSTICA  
CON GUY NADER EN SU NUEVA PIEZA LOWLAND, QUE SE VERÁ EN EL 
MERCAT DE LES FLORS, DE BARCELONA.
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Roser López Espinosa 

y Guy Nader hacen 
alianza en esta nueva 

creación.
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es arranque y vehículo. “El cuerpo no 
es el lastre, sino condición de vuelo”, 
decía Chantal Maillard (Filosofía en 
los días críticos). Y sobre esta premisa 
y “el movimiento, el aprendizaje, el 
esfuerzo, la tenacidad y la resisten-
cia, la belleza, el espíritu de supera-
ción y el espíritu de libertad”, que 
desencadena a su alrededor, gira esta 
nueva creación, coproducción del 
Mercat de les Flors de Barcelona y 
que se ha desarrollado a través de va-
rias residencias. “Lowland tiene más 
dinámica que mis piezas anteriores, 
tiene algo de reto a nivel de exigen-
cia física y aguante. El esfuerzo físico 
me parece emocionante. Y también 
supone una vuelta a la animalidad 
del movimiento, más intuitivo, como 
en mi solo The lizard’s skin. Permane-
cerán los ejes sobre los que me gusta 
trabajar: la imaginación, la potencia 
física, la sutileza, el riesgo, la suges-
tión y el detalle”.
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http://www.mesdedanza.es/actualidad/noticias/2013/la-ensonacion-de-dedalo/











29/04/2013: Roser López Espinosa
Categoria: Dansa Escrit per: Jordi Cervera

Després d’embadalir-me amb el magnífic i magnètic Lowland, la primera coreografia llarga que
Roser López Espinosa presentava al Mercat de les Flors, em van quedar molts interrogants,
moltes emocions, moltes sensacions per voler descobrir. Em vaig quedar amb ganes d’explorar
les bambolines de l’espectacle, l’ànima de la creació, els camins que porten al punt clau, els
dubtes creatius, la conversió de les idees en moviments, dels moviments en històries, de les
històries en clímax escènic. I res millor que parlar-ho amb la mateixa Roser que, sens cap
dubte, és qui millor coneix tots aquests sentiments que es creuen al darrere de Lowland . I un
dia força adient per fer-ho públic pot ser aquest Dia Mundial de la Dansa.
L’espectacle, amb música d’Ilia Mayer i la col•laboració directa de Guy Nader reflecteix la
recerca del moviment, en un procés que íntim i subtil que, trasplantat a la dansa, es converteix
en un camí complex que val pana esbrinar i resseguir per arribar a comprendre la veritable
magnitud de tot el que s’amaga en aquest camí creatiu que hi ha al darrere d’un espectacle on
res no és senzill, fàcil ni evident.

“Lowland va arrencar de diferents maneres. Per una banda tenia moltes ganes de treballar certs
exercicis de composició”. En aquest sentit i en aquesta línia de treball, la primera escena,
l’arrencada de l’espectacle ja representa el primer punt àlgid, el primer impacte al públic. La
sorpresa inicial dóna pas a la fixació i després a l’esclat. “Volia treballar una composició
minimalista, el tema de les petites variacions. En certa manera ja havia utilitzat aquesta
estratègia a The lizard’s skin, tot i que allí estava plantejat d’una manera més intuïtiva mentre
que aquí va ser molt més conscient ja que jo, entre altres coses, venia de la retrospectiva de
l’Àngels Margarit i també del muntatge Corol•la de Kolbebasar, que era minimalisme pur, una
hora comptant en passos de cinc”.
Aquest espectacle li va representar un xoc directe, una manera molt diferent de treballar que
ella no havia utilitzat mai d’una manera tan estricta. “Hi va haver alguna cosa que em va
fascinar i vaig voler provar cap on ho podia portar jo i d’aquí va néixer la idea de la primera
escena, com deconstruir un moviment i com anar-lo muntant de nou”. L’escena permet a
l’espectador anar observant i descobrint totes les escenes del moviment d’una en una i després
totes en conjunt en una seqüència que magnetitza i que ja predisposa a seguir la resta de
l’espectacle amb absoluta devoció. “M’interessava saber com podia organitzar una composició,
amb música, un element únic, diferents variacions i portar-ho al límit de manera que es sentís
que tot anava canviant però que seguia sent el mateix tema”.
Un altre dels aspectes fonamentals del muntatge que sorprèn per la seva potència visual és el
moviment, l’acceleració. “Tenia ganes de treballar amb velocitat i posar-me algun repte físic a
nivell d’esport i de resistència, de saltar, d’arribar al punt àlgid, perquè amb les altres peces
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havia treballat el moviment d’una manera molt específica però amb molta més pausa i aquí
tenia ganes d’estamina, de pura resistència física”

I en l’aspecte teòric, un dels punts fonamentals a l’hora de bastir l’espectacle, té molt a veure
amb un text de la poeta Chantal Maillard sobre el fet de volar. “M’interessava el tàndem de plaer
i esforç i aquestes dues idees van coincidir amb l’època de les migracions dels ocells i vaig
començar a sumar-ho tot”.
Es tractava doncs, d’ajuntar les dues interpretacions, els dos conceptes quasi oposats i de
mirar de trobar el punt d’equilibri. “D’una banda la concepció minimalista, amb tot el que
representa de rigorós i de l’altra la fascinació per un imaginari que denotava llibertat”. I si bé és
cert que volar és una vella aspiració humana que sempre associem a la llibertat absoluta també
“suposa un esforç titànic dels animals. Volar és una repetició, un moviment que avança, que
progressa a base de repetir-se”.
La fascinació de volar i el treball constant són dues idees conceptuals que s’ajunten i que van
creixent de manera paral•lela. Superació física i repte amb la idea d’anar quadrant les dues
coses. “Jo encara estic aprenent i encara em queda molt per aprendre. Fins ara he treballat per
associació. Hi havia tot un mapa conceptual del projecte i també la idea base que tinc quan
començo un treball. En aquell moment sempre tinc la sensació que se cap on vull anar, però
durant el procés van passant coses que són molt més fortes i màgiques que la primera idea i tot
varia”.
En aquest treball concret, partint de la idea de volar van anar sorgint idees com la mecànica, la
repetició infinita del moviment de batre les ales i també la idea de dominar l’espai, de planejar,
de seguir i de traçar trajectòries. “Es tractava de, sense perdre el contacte amb el terra, suggerir
aquestes corbes que dibuixen els ocells i, per altra banda també hi havia la idea del moviment
conjunt, dels estols d’ocells, que es belluguen sense xocar, seguint rutes concretes, fixes i a la
vegada molt dinàmiques”.
I de fons també la idea del paisatge, de la limitació, de buscar aquest moviment que implica la
llibertat mateixa, “treballant els límits físics, amb els braços fixats pels colzes o amb els dos
ballarins limitats per una unió de mans i també moltes altres idees que també vam treballar en
el decurs del projecte i que s’han quedat al calaix”.
Amb dues línies tan oposades com són la purament física i la molt més espiritual del missatge
de volar en llibertat, es tractava de no perdre’s pel camí, de cercar un lloc comú on trobar l’eix
de la comunicació, “personalment m’haig de fascinar per poder-li dedicar hores a una idea però,
a més, també cal tenir un ingredient extra que fascini a qui ho mira i per això la mirada externa
és molt important durant tot el temps de creació”. La Roser, en aquest sentit, compta amb un
seguit de gent de confiança que valora els materials i que pot aportar un punt de vista menys
implicat, més allunyat del treball interior i, per tant, amb capacitat per aportar aquest ull exterior i
crític i per arrodonir la seva pròpia mirada íntima que, a causa de l’alt grau d’implicació amb tots
els processos, pot no arribar a ser tot el freda i imparcial que caldria a l’hora de valorar els
punts aconseguits aportant, a més, complicitat i rigor.
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Un factor bàsic en la manera de treballar de la Roser és el risc, plantejar-se i mirar d’assumir
reptes que no sap d’entrada si seran assumibles, allunyant-se del conformisme i de les accions
conegudes i repetides per anar cercant la sorpresa, primer la pròpia i després l’aliena. “A cada
peça em faig una llista de coses que no he fet mai i que vull intentar. A Lowland em volia posar
un repte molt físic. Anar al límit de la meva resistència, mirar de superar les meves pròpies
limitacions.”. I més enllà d’això també hi ha una via de comunicació que s’estableix en dos
nivells, el resultat global del muntatge però també en els petits detalls que el formen. “Volia
descobrir eines noves, un vocabulari concret per a cada gest que sorgís a partir de les
improvisacions i s’anés convertint en la projecció d’un imaginari concret”.
I tot i que sigui una obvietat, la seva eina de treball és el cos, un cos que té uns recursos i unes
capacitats no sempre conegudes ni explorades que cal descobrir o potenciar. “El cos és ple de
paisatges i cal anar-los fent evidents. Si li permets fer-ho, el cos imagina i és capaç de generar
melodies pròpies i de moure’s de maneres molt diferents. És tracta, a més, de suggerir sense
imitar, no representar res, crear moviments determinats que donin la idea que persegueixes
sense copiar-la”.
Una mostra concreta d’aquest plantejament és precisament la idea del pes mort, absolutament
contraria al concepte de volar i, per contra, element fonamental a l’hora de presentar aquesta
contraposició. Gestos i treball intens per aconseguir que el públic vegi dos ballarins que,
acompanyats per la música volen generar la idea de viatge però que en cap moment pretenen
ser ocells, aquesta és probablement una de les grandeses. No s’imita res, es suggereix, es
transmet la idea però sense còpies impossibles. Lowland es converteix així en una meravellosa
suma de potència, d’imaginació, de rigor, de detalls, de suggeriments, de coses mínimes que se
sumen per anar-nos transportant cap a una idea sublim, la de volar, aconseguida a base de
resumir molta informació prèvia, d’anar depurant tots els elements fins portar-los al punt òptim
d’equilibri i d’essència.

En aquest sentit, tot l’entorn es prou despullat com per poder aportar encara més valor i èpica a
tot allò que veiem. Una il•luminació mínima i molt ben pensada i treballada, un vestuari pràctic i
gens cridaner i una música vitalista i magnètica formen l’eix i el coixí de l’espectacle, el nucli
d’aquests materials que parlen, que mostren la seva força i que acaben lligant una globalitat
perfecta.
Aquest primer espectacle llarg de Roser López Espinosa és, sens cap dubte, la consolidació
d’una carrera artística que promet regalar-nos molts moments inoblidables. Mentre segueixi
treballant així, la ballarina i coreògrafa aconseguirà que les papallones a l’estómac que
necessita per saber que una idea li funciona es transmetin també als espectadors amb la
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mateixa intensitat i puresa.

I fora de l’escenari, mentre parla i explica amb passió les seves idees i les seves fórmules de
treball, la Roser gesticula, s’atura, pensa, mira l’horitzó, marca camins imaginaris a l’aire amb
les mans i la mirada, somriu, captiva i aconsegueix que al seu costat tot sigui una coreografia
perfecta. No és d’estranyar, doncs, que aconsegueixi el mateix al cor d’un escenari.

Compartir:        (Què és això?)

Comentaris
No hi ha comentaris

Afegeix comentari
El teu comentari:

Correu electrònic: Clau: 
Afegeix comentari

Per escriure els teus comentaris has d'estar registrat. Pots registrar-te ara.

Jordi Cervera
Vaig néixer a Reus, un fet que, segons expliquen
algunes veus (totes reusenques) ja és un mèrit; vaig
començar molt aviat a llegir i anys més tard a treballar
de periodista i a escriure per plaer, és a dir, per vici. A
hores d'ara no tinc gaire clar si he après a fer
mínimament bé cap de les tres coses i per aquest motiu
tampoc no puc garantir que aquestes pàgines arribin en
algun moment a ser sòlides i unitàries. Però ja se sap,
les tombarelles mentals, encara que siguin al
ciberespai, ja el tenen aquest perill afegit. Sort!

Publicitat
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09/03/2013: Lowland – Fase 1
Categoria: Dansa Escrit per: Jordi Cervera

El Mercat de les Flors, a banda de ser un magnífic aparador de les propostes de dansa que es
fan arreu del món, d’un temps ençà també ha agafat un altre repte, el compromís seriós,
ambiciós i lloable d’apostar per creadors i companyies de casa nostra, gent que comença o que
ja disposa d’una curta però interessant trajectòria per tal de donar-los-hi recolzament i
estabilitat, oferint-los-hi un recer segur des d’on crear, créixer i projectar-se arreu.
Aquest seria el cas de Roser López Espinosa. Nascuda a Granollers l’any 1980, és llicenciada
en Dansa Contemporània per la MTD de la Theaterschool d’Amsterdam AHK i ha rebut les
beques danceWEB-Europe del Festival ImpulsTanz de Viena i una beca d’estudis per al festival
Tanz im August de Berlin.

L’any 2006 crea el seu primer solo, The lizard’s skin i des d’aleshores ha col•laborat en altres
projectes i ha bastit peces individuals com Còncau II o Miniatura fins arribar a Lowland – Fase
1, la seva primera peça de llarga durada, una coproducció del Mercat creada en residència al
Graner, fàbrica de creació La Caldera.

El muntatge és va presentar ahir a la sala Pina Baush del Mercat i el podreu veure avui
dissabte a dos quarts de nou del vespre i demà diumenge a les 7 de la tarda.
Ens comentava Francesc Casadesús, el director del Mercat que la Roser estava molt nerviosa
per afrontar aquest primer espectacle de llarga durada (40 minuts), treballat conjuntament amb
Guy Nader i amb música d’Ilia Mayer. Un cop vist el muntatge val a dir que no cal que ho estigui
gens. És magnífic, magnètic, m’atreviria a dir que hipnòtic, amb la capacitat que només tenen
algunes obres d’art d’alt voltatge de crear un fil invisible que manté l’espectador agafat, incapaç
d’apartar la retina d’allò que està contemplant.

Comentaris
No hi ha comentaris
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La Roser fa servir al programa un text de la poeta Chantall Maillar: “Volar: solo se puede volar
con el cuerpo. El cuerpo no es el lastre sino la condición del vuelo. Sin cuerpo no se puede
volar. Es necesario el esfuerzo para levantarse del suelo. El vuelo supone el esfuerzo, el
aprendizaje. El gozo es la elevación, y luego, la flecha”. I a mi, veure Lowland em va recordar a
l’instant una altra peça literària, un clàssic d’això que ara en dirien autoajuda i que aleshores
només era bona literatura, una història magníficament explicada, el Jonathan Livingston
Seagull, de Richard Bach. La cria de gavina que aprèn a volar, que supera les seves pors, les
seves limitacions, que pas a pas aconsegueix perdre el respecte al fet, conèixer la tècnica
bàsica, fer-la seva, aprendre a dominar-la, a fer-la treballar amb el control de la pròpia voluntat
i, finalment assolir el vol lliure, el joc, la diversió, el plaer i la felicitat.

Això és precisament Lowland, un cant a la superació. Partint del no-res, del buit, de la negació i
del desconeixement, forçar cos i ment per aconseguir solcar l’espai amb absoluta desimboltura,
sense traves ni físiques ni mentals, arribant a dominar la tècnica de tal manera que es pot
aparcar, que se’n pot prescindir. I aquesta potser seria la metàfora de l’espectacle, el cercle que
es tanca. Roser López Espinosa aplica al muntatge el que fan ella i el Guy amb el seu propi
cos. Formar-lo, dominar-lo, fer-lo treballar a voluntat més enllà dels límits prudents de la
normalitat. Aprenen a volar i tu, lligat magnèticament al seu moviment, voles amb ells, formant
part de tota la potència que transmeten, fent-la teva, sentint-te part d’aquesta bandada que
aspira a creuar el cel amb el batec de les seves ales.
No puc per menys que recomanar-vos que si llegiu aquest post, busqueu un forat per anar avui
o demà al Mercat a veure Lowland- Fase 1 de Roser López Espinosa. Segur que heu vist
espectacles de dansa més globals, amb més escenografia, amb més recursos, però també
estic convençut que n’haureu vist ben pocs amb aquesta capacitat per comunicar emocions,
per mostrar el camí que té el cos per anar-se fent eteri, per perdre la por a allò que és
desconegut.
Lowland és ple de petits i de grans detalls. Sota el missatge global de dominar la física del vol i
fer-la part d’un mateix hi ha també el joc, la parc lúdica, quan els dos voladors comencen a
perdre la seriositat i el rigor de l’aprenentatge i es persegueixen tot jugant, somrient, fent-se
bromes, mirant d’aconseguir un gir prou hàbil i ràpid que sorprengui el company.

Afegeix comentari
El teu comentari:
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