SI ESTIGUÉSSIM SOLES
A L’UNIVERS,

SERIA UNA GRAN PÈRDUA
D’ESPAI.

INTRODUCCIÓ
Si estiguéssim soles a l’univers, seria una gran pèrdua d’espai sorgeix de la
necessitat de compartir, transmetre, desenvolupar i multiplicar les possibilitats
del llenguatge escènic generat a Big Bounce, la primera peça del col•lectiu.
Big Bounce és una proposta escènica que juga a desplegar possibles futurs a
partir d’un mateix origen i pren el nom de la teoria homònima que suggereix
que podríem estar vivint en el primer de tots els universos, però és igualment
probable que estiguem vivint en l’univers dos mil milions (o en qualsevol d’una
seqüència infinita d’universos).
En aquesta nova proposta, el Col•lectiu Big Bouncers revisa, versiona i aprofundeix en els materials ja existents en Big Bounce per expandir-los, multiplicar-los i tornar a jugar amb ells. La peça proposa una explosió escènica, doblant
el nombre d’intèrprets, multiplicant les possibilitats de crear nous imaginaris a
través de cossos que es transformen, es substitueixen, es contradiuen, generen noves realitats i noves memòries ... suggerint universos paral•lels que posen
en dubte la idea d’origen.

SINOPSI
“Si estiguéssim soles a l’Univers seria una gran pèrdua d’espai” és una peça
que qüestiona la idea d’origen i es pregunta pel nostre lloc com a éssers humans, dones i occidentals, dins l’univers conegut. Aquesta proposta convida
a imaginar realitats paral•leles, i posa en evidència les múltiples mirades que
es poden tenir sobre un mateix fet, imatge o forma que habiten en el món
que compartim.
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CONCEPTE
En aquesta peça es presenta el potencial evocador del cos i la paraula a
través de la complicitat d’un grup d’intèrprets que construeixen un entramat
ficcional on el temps, el significat i la forma són qüestionades des de la ironia,
el sentit de l’humor i la poètica de l’escena.
Si estiguéssim soles a l’Univers pren com a punt de partida moments històrics
reconeguts per la majoria de la població, partint del context en què vivim,
per contrastar-los, refutar-los, i proposar altres possibles versions i visions dels
mateixos fets.
Al llarg d’aquesta peça 6 dones recorren a la paraula, el gest, la dansa, la
repetició, la substitució i la improvisació, per fer aparèixer en escena infinitud
d’imatges, desde12 mans en una cova de Santa Creu Argentina, a una lluita de Homosapiens contra homes de Neardental, un gran Big Bang, forats
negres a punt de abduir-nos, espectadors perplexos, Niel Amstrong caient
sobre un decorat, el naixement d’Elvis, i una dona abandonada en un espai
inabastable.....
Si Estiguéssim Soles a l’Univers seria una gran pèrdua d’espai , convida a l’espectador a sentir-se part de la proposta i a estar actiu per a poder jugar amb
les mateixes eines espontaneïtat que les intèrprets.

L’escena
La dramatúrgia d’aquesta peça es basa en una escriptura de salts temporals.
La peça comença des d’un aquí i ara, un present compartit on tots (públic i
intèrprets) en formen part, i poc a poc viatja cap a un possible inici del nostre
univers: el Big Bang. Aquest viatge temporal s’aconsegueix combinant espai,
cos, imatge i paraula. I tot això es col•loca en un espai escènic ampli i aparentment buit.
Jugar a anar cap endavant o cap enrere en el temps és el fil conductor de la
peça. A través de la paraula “REINCIAR”, i començant sempre des d’un altre
punt de la història, es qüestiona la idea d’origen, i de qui decideix des d’on es
comença a explicar la història?

Aquesta proposta escènica qüestiona també les veritats històriques, obrint
la possibilitat d’altres desenllaços (possibles futurs) per fets coneguts, posant
en evidència així que d’un mateix punt poden derivar milers direccions i que
aquest punt pot conviure també amb altres milers.
El disseny de llums pretén acompanyar l’estructura de la peça. Cada escena
té una lògica lumínica i en el moment de “REINCIAR”, s’activa, juntament amb
les intèrprets, un moviment que reforça la idea de viatge en el temps. L’escolta entre il•luminadora i intèrprets és imprescindible en aquesta peça, ja que
gran part d’aquesta està construïda amb eines de composició instantània.
El públic està present i actiu en tot moment, des de l’inici de la proposta se’l
fa partícip tant amb la mirada, com amb la llum, com amb la paraula, també
amb els fets que s’anomenen i sobretot evidenciant les regles de joc , així pot
entrar a la proposta des del seu imaginari i amb les mateixes regles de joc que
les ballarines.
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CV del Col•lectiu
Col•lectiu Big Bouncers: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai i Mireia de Querol.
Totes elles són creadores independents residents a Barcelona.
Actualment gestionen l’espai de creació La Visiva. Compten amb una àmplia trajectòria com a creadores en solitari i juntament amb altres artistes, així
com una àmplia experiència en la docència de la dansa.
Comencen a treballar conjuntament al maig del 2012, compartint les seves
inquietuds i desenvolupant una pràctica comuna, amb l’interès d’investigar i
aprofundir en els llenguatges escènics i generar una metodologia de treball
pròpia.
Des de l’inici, el treball del Col•lectiu s’ha desenvolupat i articulat al voltant
dels tres eixos d’acció abans esmentats: la creació de peces escèniques,
el treball de Performance en espais no convencionals i els tallers d’eines de
composició per a la creació.
Fins ara han estrenat les peces: Big Bounce (2013), Big Bounce Site Specific
(2013), Doppelgänger (2014), I see a spider on the wall (2014), O.V.N.I (2017).
Acte Reflex (2018), Jungla (2018)i Si estiguéssim soles en l’Univers seria una
gran pèrdua d’espai (2019).
El col•lectiu ha rebut el Premi Sebastià Gasch, Aplaudiment a la creació
emergent, FAD 2015, per la peça BIG BOUNCE. L’any 2018 són nominades als
Premis de la Crítica de les Arts Escèniques (Catalunya) amb la peça O.V.N.I
com a millor espectacle nacional de dansa.
L’any 2019 el Mercat dels Flors (Barcelona) convida al Col•lectiu Big Bouncers a presentar diverses peces pròpies i d’artistes vinculades al col•lectiu en
el marc d’una Constel•lació dins de la seva programació.

CECILIA COLACRAI

Ballarina, creadora independent i professora de dansa contemporània resident a
Barcelona des de l’any 2002.
Actualment i des de l’any 2012 treballa de manera independent amb les artistes
Anna Rubirola i Mireia de Querol al Col•lectiu Big Bouncers; amb Joan Català al
projecte 5102 m/s; Joao Lima i Anna Rubirola a la peça “Morder la Lengua”, que
rep el Premi Klauss Vianne amb el qual circulen per 5 capitals del Brasil durant el
2016;és part del Group LaBolsa, (Iris Heitzinger, Natalia Jiménez,Mireia de Querol,
Xavier Moreno, Anna Rubirola i Federica Porello) dirigit pel coreògraf Thomas Hauert
a l’espectacle La mesura del desordre, estrenada al Festival Grec el juliol de 2015.
Crea dues peces en solitari: Sola? (2005) i La incorruptible belleza de la distancia
(2011).
Ha col•laborat amb diferents coreògrafs com: Jorge Albuerne, Alexis Eupierre,
Montse Colomé, Toni Mira, Cia. Nats Nus, Sebastán García Ferro, Cia. Emmanuel
Grivet (França), entre altres.
Ha format part de la junta directiva de l¡APDC i del centre de creació La Caldera.
Ofereix classes de dansa contemporània i improvisació des de l’any 1997 a Argentina i des del 2002 a Barcelona i altres ciutats d’Europa i Llatinoamèrica.
Ha col•laborat amb diferentes artistas com: Emmanuel Grivet, Alexis Eupierre, Montse Colomé.
www.ceciliacolacrai.com

MIREIA DE QUEROL

Coreògrafa, ballarina i professora de dansa contemporània, resident a Barcelona.
Graduada en el Grau Superior de Dansa Contemporània a la Theatreschool
(AHK), Holanda, 2003- 2007. També es llicencia en Humanitats a la Universitat
Autònoma de Barcelona (2001-2008).
Com a coreògrafa treballa amb les artistes Anna Rubirola i Cecilia Colacrai,
formant el col•lectiu Big Bouncers, amb el qual han creat diverses peces, de les
quals Big Bounce ha rebut el Premi Sebastià Gasch, Aplaudiment a la creació
emergent, FAD 2015. Des del col•lectiu gestionen l’espai de creació La Visiva des
del 2014. Forma part del Group la Bolsa, el qual col•labora amb Thomas Hauert
en la creació de la peça La mesura del desordre (Festival Grec 2015). El seu solo I
tots els altres (2011), fou guanyador del 3er Premi al Baltic Movement Contest de
Gsansk, Polònia (juny 2011).
Com a ballarina treballa regularment amb el coreògraf i ballarí Albert Quesada, i
amb la Cia.Mudances, dirigida per Àngels Margarit. Ha treballat amb coreògrafs
com Kenzo Kusuda, Arantxa Sagardoy, Angela Lamprianidou i Sebastián García
Ferro.
Des del 2012 fins al 2017 co-dirigeix la mostra de dansa contemporània Mostra IN
SITU, amb seu a l’Arts Santa Mònica.
Com a professora ha impartit classes de dansa contemporània, improvisació i
composició a diversos centres com Tragantdansa, Eòlia i CSD de l’Institut del Teatre de Barcelona, entre d’altres, des de l’any 2007.
www.mireiadequerol.cat

ANNA RUBIROLA

Creadora independent i intèrpret, resident a Barcelona.
Des del 2005 combina la feina d’intèrpret amb la creació pròpia i col•lectiva.
Actualment forma part del col•lectiu Big Bouncers juntament amb Cecilia Colacrai i Mireia de Querol, amb qui ha realitzat diferents peces i amb qui gestiona
l’espai de creació La Visiva. Big Bouncers ha rebut l’aplaudiment a la creació
Emergent dels Premis Sebastià Gasch 2015. També forma part de G.R.U.A (Grup
de Recerca d’Universos Artístics) juntament amb Pere Faura i Claudia Solwat.
G.R.U.A genera nous contextos d’exhibició artística com Caravana de Tràilers
(Festival Grec/Festival Sismògraf, Festival TNT), i Tacet (Festival Grec). Forma part
del Group LaBolsa que ha creat La Mesura del desordre amb direcció de Thomas
Hauert estrenada al Festival Grec 2015.
Anteriorment ha col•laborat amb creadors com Pere Faura, Joao Lima, Maria
Montseny, Mira Calix (Londres), Vrak’ Trio (França), Julyen Hamilton i John Jasperse.
Ha treballat com intèrpret a diverses companyies: Àlex Rigola, Erre que Erre, Sol
Picó, Array (Londres), F.& C. Ben Aïm (Paris). Ha dirigit la preparació física d’actors
en produccions de teatre de Pau Carrió i Àlex Rigola, i creat la coreografia d’Enric
V i Hamlet de Pau Carrió.
Imparteix cursos de dansa contemporania, improvisació i composició des de l’any
2000 a diferents centres internacionals.
www.annarubirola.wordpress.com
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