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1. Introducción
La investigación que he desarrollado en el siguiente trabajo surge de una inquietud personal
en torno a los beneficios biopsicosociales de la danza y a las aportaciones de ésta en el plano
de la intervención social. Desde mi infancia he vivido una estrecha relación con el mundo de
la danza, participando semanalmente de clases de danza oriental y de diversos cursos centrados
en otros estilos de danza como danza contemporánea, danza kathak, danzas africanas y
flamenco fusión oriental.
El curso pasado tuve la posibilidad de aproximarme a la experiencia de improvisación a
través del movimiento, la cual despertó en mí una nueva forma de entender la danza. Esta
percepción se vio aún más enriquecida a raíz de participar del curso de Movimiento
contemplativo que imparte la bailarina, coreógrafa y pedagoga Helena Pellisé en Barcelona. A
partir de estas dos experiencias comencé a experimentar cómo aquello que vivía dentro de la
clase tenía una clara repercusión fuera de ésta, en la manera de relacionarme con mi cuerpo,
con los demás y con mi entorno. En definitiva, con mi manera de ser y estar en el mundo.
Comenzó entonces a surgir mi interés por focalizar mi Trabajo Final de Máster en la relación
que puede existir entre danza y transformación social.
A través de Helena Pellisé fui conocedora de que, dentro del marco del programa formativo
de la Universitat de l’experiencia (dirigido a personas mayores de 55 años), se estaba
desarrollando el curso de “Moviment de l’experiència”, impartido también por ella, y me
propuse centrar mi investigación en este contexto.
En relación al colectivo de las personas adultas mayores en el cual se centra el estudio, pude
identificar que, la mayor parte de las actividades de movimiento y danza que van dirigidas a
éstas suelen estar centradas en el trabajo psicomotriz (cuyo objetivo es promover el
envejecimiento activo) y el enfoque de las sesiones suele ser de técnica directiva, basado en la
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representación e imitación de un modelo preestablecido. Es por eso por lo que me pareció
relevante conocer qué puede aportar y qué resonancias quedan tras una propuesta con una
aproximación más creativa y abierta en la relación de la persona mayor con su cuerpo, con los
demás y con el propio proceso de envejecimiento.
En la presente investigación, estas resonancias son entendidas como los “ecos” de la
experiencia, los “movimientos” internos y repercusiones que se han generado gracias a ella. Es
decir, no tanto en el sentido de algo que proviene de fuera y tiene el objetivo de incidir en la
persona, sino desde la perspectiva de aquello que la persona percibe que la experiencia le ha
aportado o le ha “movido”. De este modo, el foco se encuentra colocado primordialmente en
el aspecto interno y subjetivo de la percepción de las participantes y sólo desde ahí se han
podido identificar algunas apreciaciones acerca de los elementos que pueden favorecer una
intervención socioeducativa significativa. A lo largo de la investigación se hará referencia tanto
a resonancias intrapersonales como a la interpersonales. Las intrapersonales hacen alusión a
los aspectos (corporales, mentales, emocionales…) referidos a la relación con una misma y a
las interpersonales a los aspectos referidos a la relación con las demás compañeras.
He decidido centrar la investigación en la propuesta del curso de “Moviment de
l’experiencia” puesto que, tal como me explicó Helena, éste tiene la intención de mejorar el
propio bienestar y despertar la creatividad en movimiento a través de propuestas centradas
tanto en el trabajo físico del propio cuerpo como en dinámicas de creación y composición en
grupo, desde un modelo creativo y que trata de adaptarse a cada cuerpo.
Otro elemento que me resultó interesante para la investigación fue saber que, aunque se
trataba de una propuesta mixta, el grupo que actualmente participaba estaba conformado
únicamente por mujeres. Esto me llevó a preguntarme por los aspectos socioculturales que
repercuten en la vida de las mujeres mayores y en su manera de percibir el propio proceso de
envejecimiento.
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Es significativo tener en cuenta que muchas de las mujeres mayores de nuestra sociedad
vivieron en el contexto de la dictadura franquista en el cual se promovían códigos estrictos y
limitantes en torno al modelo de mujer y al comportamiento de ésta, que se encuentran aún
fuertemente arraigados en el imaginario colectivo actual de muchas mujeres y hombres.
Por eso, con mi trabajo de investigación, busco dar respuesta a las siguientes preguntas:
¿Qué resonancias han quedado tras haber participado del curso? ¿Qué cambios identifican?
¿Qué les ha aportado?
¿Cómo ha repercutido el contexto sociocultural y biográfico de estas mujeres en la manera
de relacionarse con su cuerpo y con los demás? ¿Y en su forma de percibir el proceso personal
de envejecimiento?
¿De qué manera la experiencia a través de la danza y el movimiento puede favorecer “nuevas
formas” de relacionarse con el cuerpo y con los demás?
Considero pertinente comentar que el tipo de aproximación y de redacción que llevaré a
cabo en la investigación será desde un enfoque personal y en primera persona del singular. He
tomado esta decisión por considerarlo más coherente con la naturaleza narrativa de la
investigación y con los objetivos de ésta.
2. Objetivos
De las preguntas anteriormente planteadas surgen los objetivos de la investigación, que se
concretan en un objetivo general y en los tres objetivos específicos que se derivan de éste.
2.1 Objetivo general
- Explorar las resonancias de las participantes del curso de “Moviment de l’experiència” en
la percepción en torno al propio cuerpo, a la relación con otras personas y al proceso
personal de envejecimiento.
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2.2 Objetivos específicos
- Identificar los elementos de la propuesta artística que pueden favorecer una nueva forma
de relacionarse con el propio cuerpo y con los demás.
- Conocer la repercusión del contexto biográfico y sociohistórico en la construcción de la
propia identidad, la relación con el cuerpo y el proceso personal de envejecimiento
3. Marco teórico
3.1 Personas en proceso de envejecimiento
En las últimas décadas, nuestra sociedad ha estado viviendo un proceso de envejecimiento
demográfico que ha conllevado el aumento del núcleo poblacional compuesto por las personas
adultas mayores.
Sin embargo, la percepción social de la vejez tiene, en la cultura occidental, una connotación
visiblemente negativa. La Gerontología Crítica, surgida a finales de los 70, relaciona la vejez
con la estructura social, dictaminando así que las condiciones sociales, políticas y económicas
de una sociedad determinan la construcción de imágenes y representaciones sobre las personas
mayores (Rodríguez Alemán, 2009).
Nuestra sociedad consumista se caracteriza por hacer real el late motiv de “todo lo viejo se
tira”. Esta máxima se hace extensiva al ámbito de lo social, víctima incuestionable de las
consecuencias devastadoras de la cultura del descarte. Por el contrario, son ensalzadas las
virtudes de la juventud, la belleza y la salud, lo que lleva al desplazamiento hacia la periferia
de todos aquellos y aquellas que no se corresponden con este modelo (Rodríguez Alemán,
2009), entre las cuales se encuentran las personas mayores.
Butler (1969) se refiere a esta cuestión con el término edadismo (ageism), que define como
un estereotipo sistemático y discriminatorio hacia las personas por el hecho de ser mayores,
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como consecuencia de identificar la vejez con elementos considerados socialmente
peyorativos, como la enfermedad, la fealdad, la dependencia, el aislamiento, la depresión y la
disminución de las capacidades físicas y mentales. En nuestro entorno cultural la vejez también
es definida como carencia, a causa de la incapacidad de procrear y de trabajar, roles que la
sociedad ha atribuido respectivamente a mujeres y hombres (Miranda, 1989).
3.1.1 Mujeres adultas mayores
El envejecimiento, a nivel mundial, presenta un rostro femenino. La esperanza de vida en
las mujeres es más elevada y las personas de la tercera edad son, en su mayoría, mujeres. Al
envejecer, las mujeres se encuentran con limitaciones vinculadas con los estereotipos
socioculturales en torno a la vejez, que las invisibilizan y desestiman, y que condicionan
también su propia percepción sobre ésta (Freixas, 2008). De hecho, podríamos decir, que las
mujeres mayores se encuentran con un doble estigma: por el hecho de ser mayores y por el
hecho de ser mujeres. Es por esto por lo que considero importante plantear el diagnóstico de
este colectivo no simplemente desde la perspectiva de la situación de las personas mayores,
sino desde la idiosincrasia compleja y particular de las mujeres mayores.
Para ello es importante tener en cuenta algunos de los condicionantes en la vida de éstas,
como pueden ser: el rol construido en torno a la mujer como “sujeto del deseo ajeno/satélite
del deseo ajeno”, la dependencia afectiva, económica y legal todavía fuertemente arraigada en
el imaginario social y personal de muchas mujeres y la consideración de la maternidad como
requisito indispensable de éxito y plenitud (Coria, 2005). Estas cuestiones, entre otras, tienen
un claro impacto sobre las vidas de las mujeres y su percepción sobre ésta, muy especialmente
en su vejez.
Asimismo, no podemos ignorar el papel que juega el contexto histórico, social, político,
religioso… en el proceso vital de las mujeres. Por eso es importante tener en cuenta las
experiencias que, a lo largo de la vida, han ido dejando huella en la vida de éstas. Muchas
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mujeres mayores han vivido un pasado determinado por códigos estrictos y limitantes,
socialmente definidos, que sin duda han afectado a su manera de ver el mundo, de relacionarse
con los demás y con ellas mismas (Coria, 2005). En numerosos casos, muchas de las
situaciones que han vivido no han tenido su origen en un deseo genuino o en una decisión
deliberada, sino que han sido, a menudo, fruto de convenciones sociales o imposiciones ajenas.
Tal como expresa Naomi Wolf (1992): “El verdadero problema es nuestra falta de elección”.
En el caso de la sociedad española, es imprescindible tomar en consideración el contexto de la
represión franquista en el que vivieron muchas mujeres de nuestra sociedad y en el cual se
promovía un modelo de mujer y un comportamiento de ésta aún fuertemente arraigado en el
imaginario colectivo actual. Sin embargo, el colectivo de mujeres mayores engloba diversas
generaciones y un amplio espectro de experiencias, cuyas realidades han sido sustancialmente
diferentes.
A partir de los años 60 del siglo XX las mujeres empezaron a incorporarse al mundo laboral
(teniendo la posibilidad de disponer y administrar su propio dinero), lucharon por tener acceso
a la educación y la universidad y consiguieron que se decretaran leyes que hacían posible un
mayor control de su vida, su cuerpo y su sexualidad. Sin embargo, aún hoy son muchas las
mujeres mayores que enfrentan la vejez con una gran precariedad, en parte como consecuencia
de los “efectos de la dependencia económica previa y de la discriminación del mercado laboral
y el valor de trabajo afectivo y de sostenibilidad de la vida” (Freixas, 2008).
El proceso de envejecimiento y los cambios ligados a éste genera en muchas mujeres una
fractura simbólica y una posible crisis identitaria, como consecuencia de algunas circunstancias
o cambios que pueden tener una repercusión fuerte en su vida, como son: la menopausia, la
marcha de casa de los hijos e hijas, la jubilación, la muerte de la pareja y de las amistades, la
enfermedad, la progresiva disminución de algunas capacidades físicas o mentales, etc.
(Cammany, 2008). A esta situación se le suman, a menudo, otros factores como la asunción
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del cuidado de los nietos o nietas y/o de sus parientes mayores. Y, aunque el modelo de
organización social ha situado históricamente a las mujeres como principales encargadas del
cuidado, de la crianza y de aquellas tareas vinculadas a lo afectivo, sin las cuales la
supervivencia de la especie sería imposible, este espacio “de lo femenino” ha cosechado
siempre un claro desprestigio y un valor notablemente inferior al de aquellas labores
consideradas “para hombres” (Freixas, 2008).
El desempeño de estos múltiples roles en un momento vital de tantos cambios (y en el marco
de una sociedad que estigmatiza y discrimina la vejez), induce a muchas mujeres mayores a la
desmoralización y a una sensación de tristeza y frustración.
Tal como Freixas (2002) expresa:
Mirado desde la perspectiva de las mujeres el envejecimiento puede ser un reto de gran alcance,
en la medida en que deben encarar su coyuntura personal y vital que en muchos casos las ha
situado en la dependencia y la pobreza y, además, desenmascarar algunos de los más enraizados
mandatos socioculturales que las han anclado en modelos profundamente limitadores, vinculados
a un concepto de belleza y juventud que no respeta el proceso natural de desarrollo humano
(Freixas, 2002, p. 1).

3.2 Cuerpo y cultura
Desde el momento en que nacemos, entramos en relación con el mundo a través del cuerpo,
que adquiere un lugar central, puesto que “es fuente de sensaciones con las que construimos
las categorías cognitivas que nos permiten entender e interactuar con el entorno, nos conecta
con otros seres humanos y establece con ellos una comunicación que antecede y rodea otros
lenguajes —verbales, icónicos— permite ir ganando autonomía para intervenir en nuestro
mundo y dejar huella en él” (Martínez Álvarez, 2013, p. 166).
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Sin embargo, a lo largo de la historia de Occidente, el dualismo platónico y cartesiano ha
mantenido el cuerpo silenciado, considerándolo un mero instrumento o máquina para satisfacer
las necesidades y exigencias de la vida cotidiana (Foucault, 1976). Esta concepción heredada
del cuerpo-máquina ha repercutido notablemente en el modo de pensar, sentir y actuar de las
sociedades occidentales, así como en la imagen que tenemos de nuestro cuerpo y nuestra forma
de relacionarnos con él.
Algunos autores a lo largo de la historia han apelado a la necesidad de transformar la
concepción de cuerpo-máquina en un cuerpo-alma (Lacan, 1953, citado en Dolto, 1986), el
cual integra el esquema corporal (sustrato biológico) y la imagen del cuerpo. Esta imagen del
cuerpo o imagen corporal a la que nos referimos es definida como “aquella representación que
nos formamos de nuestro propio cuerpo, es decir, la forma en que éste se nos aparece”
(Schilder, 1983, p.15), la cual se encuentra determinada por las influencias sociales que matizan
la autopercepción de éste (Gismeno, 2002, citado en Macazaga, Macias y Vaquero, 2014).
Tal concepción del cuerpo-alma nos lleva, a su vez, a entender el cuerpo como espejo, el
cual recoge las imágenes internas que tiene cada individuo sobre sí mismo, aquellas que le
devuelven los demás, la imagen socialmente legitimada, la imagen ideal que se desea alcanzar
y aquellas que proclaman los grupos dominantes o significativos (Lacan, 1953 citado en
Macazaga et al., 2014).
En relación con esta cuestión, Bourdieu (1986) explica que en el cuerpo convergen
naturaleza y cultura. Según el autor, los sujetos estamos dotados de habitus, incorporados a los
cuerpos y adquiridos por medio de las experiencias vividas. Esto condiciona nuestra manera
de percibir la realidad y nos lleva, de manera inconsciente, a reaccionar en base a unas
estrategias adaptadas y definidas por una serie de imposiciones estructurales ya integradas
(Bourdieu, 1999, citado en Ferrante, 2008). Es decir, la construcción subjetiva que hacemos de
la realidad y nuestra manera de relacionarnos con ella se encuentra situada en un trasfondo,
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“un conjunto de reglas y prácticas anónimas históricamente asentadas y que, en términos más
o menos estructurales, delimitan los límites de lo decible y lo actuable” (Sandoval, 2004, pp.
137-138).
Gran parte de la obra de Michael Foucault está dedicada a tratar la cuestión de que el cuerpo
es víctima de sutiles mecanismos de control que lo hacen cada vez más dócil. En su libro
“Vigilar y castigar”, lo expresa de la siguiente manera:
El momento histórico de las disciplinas es el momento en que nace un arte del cuerpo humano,
que no tiende únicamente al aumento de sus habilidades, ni tampoco a hacer más pesada su
sujeción, sino a la formación de un vínculo que, en el mismo mecanismo, lo hace tanto más
obediente cuanto más útil, y al revés. Fórmase entonces una política de las coerciones que
constituyen un trabajo sobre el cuerpo, una manipulación calculada de sus elementos, de sus
gestos, de sus comportamientos. El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo
explora, lo desarticula y lo recompone (Foucault, 1976, p.140).

Esto implica que las formas de expresión que adopta cada cuerpo, tanto en movimiento
como en reposo, están controladas por la cultura y limitadas por cada ambiente social (Douglas,
1970, citado en Ugena, 2014). Las restricciones corporales están estrechamente relacionadas
con las restricciones sociales.
Sin embargo, esta inevitable construcción social del cuerpo no implica que la corporalidad
esté determinada socioculturalmente y de forma irrevocable en una única dirección. Pues, tal
como expresa Sandoval (2004), “la fuerza performativa de la propia corporalidad tiene un claro
poder de recreación y subversión de dicho potencial determinismo, de modo que la
corporalidad es resultado y condición de la práctica social” (pp.149-150). En palabras de
Bourdieu (1991): “El cuerpo cree en lo que juega: llora cuando mima la tristeza. No representa
lo que juega, no memoriza el pasado, actúa el pasado, anulado así en tanto que tal, lo revive”
(p.124).
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3.2.1 Cuerpo, mujeres y vejez
Desde la antigüedad, el cuerpo ha sido desprestigiado y considerado de valor inferior a la
razón, que era la realmente valiosa y elevada. A esta herencia cultural se le suma el
silenciamiento y sutil control del cuerpo del que han sido víctimas muchas mujeres a lo largo
de la historia. En el caso concreto que nos atañe, es imprescindible tener en cuenta el contexto
de la represión franquista, en el cual las mujeres estaban relegadas a un papel de subordinación
que las recluía al ámbito doméstico y que dictaminaba claras restricciones con respecto a su
cuerpo, su sexualidad y las actividades a las que debían dedicarse. Asimismo, a raíz del régimen
franquista “se suprimió la escuela mixta, se prohibió el trabajo nocturno a mujeres, se “liberó”
a la mujer casada “del taller y de la fábrica”; igualmente se les prohibió el acceso al ejercicio
de profesiones liberales y otros empleos dentro de la función pública. Todo ello acompañado
de una política de concesión de primas por maternidad y subsidios familiares, siempre
abonables al “jefe de familia” (Manrique, 2014, p. 54).
Esta herencia ha repercutido y repercute aún hoy en el imaginario social de muchos hombres
y mujeres, y ha influido en la experiencia de envejecimiento de éstas. Como consecuencia,
encontramos en la actualidad muchas mujeres mayores que no han tenido la posibilidad de
relacionarse con su cuerpo desde la libertad, el aprecio, la conciencia y el autocuidado.
En nuestra cultura, envejecer significa hablar de cuerpo, y en el caso de las mujeres, el
cuerpo de éstas ha sido tomado como el centro del envejecimiento (Freixas, 2008). Pero ¿cuáles
son los relatos que solemos escuchar en torno a estos cuerpos de las mujeres? El envejecimiento
encierra una paradoja, pues conlleva un proceso de invisibilidad social (ya no se las ve) al
tiempo que trae consigo también una hipervisibilidad (parece que “todo” lo que se ve es su
cuerpo viejo) (Woodward, 1999, citado en Freixas, 2008). Es decir, en nuestra sociedad, el
cuerpo de las mujeres mayores sigue estando íntimamente ligado al concepto de belleza. Así
como en el caso de los hombres se asocia el concepto del hombre maduro y atractivo al éxito
10

social, en el caso de las mujeres, el envejecimiento trae consigo la percepción de inutilidad
social, de decadencia y de asexualidad (Rodríguez Alemán, 2009). Frente a la previsible
sensación de frustración de muchas mujeres como consecuencia de esta sentencia, la “solución”
de la industria “anti-edad” es clara: tranquilizantes, ansiolíticos, antidepresivos, complementos
vitamínicos, programas de ejercicios, cirugía, tratamientos cosméticos… Nuestra sociedad,
obsesionada con la juventud, nos bombardea con el mensaje de que envejecer es algo
vergonzante que hay que ocultar o tratar (Calasanti, 2004, citado en Freixas, 2008).
Sin embargo, la Gerontología Social ha prestado, especialmente en sus inicios, escasa
atención a las relaciones entre el género y envejecimiento. Éstas no han sido abordadas de
forma integral, sino que en las investigaciones se ha utilizado el género como una variable más,
sin prestar atención al hecho de que se trata de un elemento cargado de connotaciones
socioculturales (Rodríguez Alemán, 2009) y que contienen información significativa acerca de
las relaciones de poder.
En los últimos años, la cultura gerontológica ha propuesto el modelo del “envejecimiento
activo” que, sin embargo, esconde en ocasiones el mismo propósito anteriormente citado: la
idea de que el envejecimiento satisfactorio significa esforzarse por no ser “vieja” o, al menos,
por no parecerlo. Aunque puede resultar beneficioso el planteamiento de gozar de una vejez
activa, es importante velar por que, más allá de las pérdidas y los cambios que el envejecer
conlleva, el valor del “ser” pueda primar por encima del “hacer” (Freixas, 2008).
Gracias a la gerontología crítica feminista, que cuestiona algunos de los significados que
han prevalecido en la investigación y la teoría gerontológica, es posible comenzar a encontrar
narrativas alternativas sobre las mujeres mayores que permiten la comprensión de la
complejidad de esta etapa vital. Uno de sus objetivos radica en la cuestión mencionada
anteriormente: “buscar y mostrar imágenes afirmativas acerca de las mujeres mayores, sin
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negar la realidad de las pérdidas y los cambios que el envejecer conlleva” (Freixas, 2008, p.
54).
3.3 Mediación artística
La presente investigación se centra en la experiencia de un grupo de mujeres que han
participado de un curso de danza y movimiento en la Universitat de l’experiència. Aunque esta
propuesta no es considerada como un taller de Mediación Artística (M. A.) propiamente dicho,
he podido reconocer en ella algunos aspectos comunes con esta metodología y considero
relevante hacer referencia a esta herramienta de intervención.
La M. A. se trata de una herramienta para el acompañamiento socioeducativo de personas y
grupos que se encuentran en riego de exclusión social y que tiene el objetivo de promover la
mejora de la calidad de vida, el desarrollo comunitario y la cultura de la paz a través de procesos
de creación artística. A continuación, propongo realizar un breve recorrido por el contexto de
la mediación artística, concretando en qué consiste, cómo se articula y cuáles son algunos sus
beneficios.
A lo largo del S.XX comenzó a darse una paulatina incorporación del arte para la
intervención terapéutica, la educación y el trabajo social desde diferentes ámbitos y
perspectivas. La Mediación Artística surge como modelo de intervención socioeducativa para
la transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario, nutriéndose de algunas
aportaciones de disciplinas como la pedagogía, filosofía, psicología, educación social,
educación artística, arte terapia y arte comunitario. Algunas de estas aportaciones que han
inspirado el modelo de la M. A. son: el desarrollo integral de la persona, los principios de la
pedagogía activa, la función simbólica y los procesos de simbolización, las acciones
mediadoras, el modelo de la educación artística expresionista y las experiencias de arteterapia
y procesos de desarrollo comunitario.
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La pertinencia de la M. A. radica principalmente en los numerosos beneficios que aporta a
los sujetos participantes de estas experiencias, como son: la promoción de la cultura,
entendiendo que todos podemos acceder a ella y ser sujetos creadores de ésta; la ruptura con la
mirada estigmatizadora que afecta tanto a la percepción del propio sujeto como de quienes
forman parte de su entorno; la creación de un espacio de confianza para la experimentación,
que promueva la resiliencia a partir de la reelaboración del trauma o conflicto en la expresión
artística metafórica (procesos de simbolización); la promoción del empoderamiento que
permite a cada sujeto convertirse en agente crítico y activo de su propia vida; la superación de
las dificultades y las diferencias en las situaciones de conflicto (Moreno, 2016).
Esta propuesta se desarrolla en forma de talleres con un grupo o como proyectos cuyo sujeto
de trabajo es una comunidad (desarrollo cultural comunitario) y los lenguajes artísticos a través
de los cuales se trabaja son: las artes plásticas, la fotografía, el vídeo, el cine, el teatro, la danza,
la música, el circo, el clown, la escritura creativa, en contextos como infancia y jóvenes,
personas mayores, violencia familiar, personas en situación de calle, privación de libertad,
adicciones, diversidad funcional, trastorno mental, problemas interculturales, pobreza y
exclusión y conflictos bélicos. Los talleres de M.A. no son espacios para el aprendizaje del
arte, sino en los que el arte es un mediador para la intervención socioeducativa, donde cobran
mayor valor los procesos que el resultado.
Uno de los elementos principales de la mediación artística, que favorece el proceso de
resiliencia, es el de la simbolización, pues:
La simbolización es lo que nos hace humanos, lo que nos permite acceder a la cultura, a
comprender el mundo, y explica por qué las actividades artísticas constituyen una herramienta
tan valiosa para trabajar con personas en situación de exclusión social, de cara a la superación de
sus dificultades y a insertarse desde la autonomía en la sociedad (Moreno, 2016, p.59).
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Esta reflexión dota de importancia la cuestión de la tercera vía de la que Cyrulnik habla y
que se refiere al proceso inconsciente que, a través de la expresión artística, puede desencadenar
la simbolización. Ésta nos permite comprender de forma profunda esas circunstancias que
habían generado un nudo e impedían superar dicho conflicto o trauma (Cyrulnik, 2009). “La
actividad artística conecta al sujeto con su propia identidad individual y cultural; permite
revisar su imaginario y acceder al universo simbólico. (…) La experiencia artística facilita que
la persona se posicione críticamente ante su realidad y que se proyecte en el futuro de una
forma más integrada” (Moreno, 2010, p.2). Cuando en los talleres de M. A. se ponen en
movimiento la palabra, el juego y la representación, que a la vez se interrelacionan con el
pensamiento, la emoción y la acción, la M. A. puede desplegar su máximo potencial y pueden
desarrollarse procesos de simbolización. A través de esta expresión simbólica y del desarrollo
de la resiliencia, se promueve también otro de los grandes objetivos de la M. A: el
empoderamiento.
El concepto “empoderamiento” (empowerment) se refiere al proceso por el cual los
individuos, grupos y comunidades llegan a tener la capacidad de controlar sus circunstancias y
de alcanzar sus propios objetivos, luchando por la mejora de su calidad de vida (Powell, 1990,
citado en Buelga, 2007).
Según Rappaport, este proceso implica “tanto la determinación individual de cada uno sobre
su propia vida como la participación democrática en la vida de la propia comunidad (…). En
el empowerment convergen el sentimiento de control personal y el interés por la influencia
social real, el poder político y los derechos legales” (1987, citado en Buelga, 2007, p. 158).
Asimismo, Buelga y Musitu (2004) exponen que:
Tanto la psicología comunitaria como en concreto el enfoque del empowerment se caracterizan
por su componente proactivo, positivo y preventivo. Más allá de buscar una solución a los
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problemas presentes centrándose en los déficits o debilidades, se intenta buscar y movilizar los
aspectos positivos, esas fuerzas que, potenciadas por el propio grupo o sistema social, permiten
mejorar su calidad de vida y bienestar” (p. 169).

3.4 La danza y sus aportaciones en la intervención social
Diversos estudios y experiencias a lo largo de la historia afirman que la danza favorece el
desarrollo de las potencialidades físicas, mentales y emocionales del ser humano (Joyce, 1987)
y, en relación con la imagen corporal, ayuda a relajar las formas rígidas del cuerpo, favorece
la cohesión del modelo postural e influye notablemente en la actitud psíquica (Schilder, 1983).
La danza tiene también un componente fuertemente fisiológico, pues, en palabras de Castañón:
“permite entrenar y mejorar cualidades físicas básicas, como la fuerza, la resistencia
cardiovascular, la velocidad y la flexibilidad casi de inmediato, así como también la orientación
espacio-temporal, la coordinación y, en general, la capacidad motriz” (Castañón, 2001, citado
en Beltrán, Moreno y Mundet, 2015, p.317).
Asimismo, la danza favorece la toma de conciencia del propio cuerpo y cómo éste se
involucra en la acción (Le Boulch, 1971). Tiene la potencialidad de “cuestionar el movimiento,
el gesto o la postura dominante, e introducir movimientos alternativos que materialicen el
cambio y la búsqueda de nuevos relatos” (Ugena, 2014, pp.235-236), al tiempo que permite
extrapolar las sensaciones que se producen al danzar, a otras situaciones vitales. Todos aquellos
cambios que una persona experimenta en su identidad corporal provocan, a su vez, cambios en
su identidad global. En palabras de Wigman (2006):
La danza es una lengua viva que habla del ser humano; un mensaje artístico que se alza más allá
de la realidad para hablar, por así decirlo, a un nivel más elevado, en imágenes y alegorías, de
sus emociones más íntimas y de su necesidad de comunicación. Porque el ser humano en sí
mismo es, al propio tiempo, emisor e intermediario, y porque el instrumento de la expresión es
el cuerpo humano; porque el movimiento natural de éste es el material de la danza, el único
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material que le es propio y que es el único en emplear. Por ello la danza y su expresión están tan
exclusivamente ligadas al ser humano y a su capacidad de movimiento. (Wigman, 2006, citado
en Colomé, 2010, p. 55)

A partir de estas aportaciones podríamos afirmar que el movimiento a través de la danza
tiene “la capacidad performativa de recrear sus propias condiciones de posibilidad”, es decir,
de crear nuevos lugares de significación en relación con el cuerpo y la propia identidad
(Sandoval, 2004, p.168). Acouturier y Lapierre (1985) expresan, en relación con la práctica
psicomotriz, lo siguiente:
Esta vivencia simbólica, que tiene sus raíces en el inconsciente, es lo que hoy nos parece como
fundamental. Creemos posible alcanzar, a través de esas situaciones, capas más profundas de la
personalidad, de aproximarnos a ese núcleo psico-afectivo que determina, en última instancia,
todo el futuro del ser. Ya no se trata ahora y a ese nivel de adquirir conocimientos sobre el modo
de tener, sino de las posibilidades sobre el modo de ser. (p.9)

En el ámbito de la intervención social a través de la danza encontramos la Danza
Movimiento Terapia, definida en 1966 por el American Dance Therapy Association como “el
empleo psicoterapéutico del movimiento en un proceso que posibilita la integración física,
emocional, cognitiva y social del individuo” (Ugena, 2014). Entre las pioneras de este
movimiento destacan Marian Chace, Mary Whitehouse, Trudi Schoop, Blanche Evan, Lilian
Espenak, Alma Hawkins, Irmgard Bartenieff, Norma Canner, Rudolf Laban o Elizabeth Polk,
que con sus aportaciones han proporcionado las principales líneas teóricas de la actual DMT.
Rudolf von Laban, bailarín, coreógrafo, creó el método Laban Movement Analysis (LMA),
una herramienta que permite documentar, analizar e interpretar las formas del movimiento
humano y que desarrolló para la aplicación educativa y terapéutica en el contexto de la danza.
“Esta metodología, basada en el conocimiento y la exploración de temas de movimiento —a
partir de la concienciación corporal, la utilización del espacio o de la forma y el dominio del
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esfuerzo…— permite a nivel práctico fomentar una actitud de autoindependencia, en la que el
individuo desarrolla su propia iniciativa, la reflexión y la creatividad, al mismo tiempo que el
dominio de su cuerpo” (Thamers, 1998, p.20). La búsqueda y exploración a través de
movimientos no dirigidos, personales y espontáneos liberan el cuerpo y amplían su abanico
expresivo (Wilke, 1999, en Reca, 2005).
El cuerpo es capaz de desarrollar procesos de comunicación sin necesidad de la expresión
oral, e incluso a veces de manera más efectiva (Birdwhistell, 1968, citado en Panhofer, 2008).
Estos movimientos, conscientes e inconscientes revelan, a su vez, rasgos definidos de la propia
personalidad (Laban, 1975), ya que las actividades artísticas permiten a los seres humanos
“activar los sentidos y dar a conocer sus percepciones acerca del entorno, así como también
sus sentimientos y emociones” (Beltrán et al., 2015, p. 319). En el contexto de acompañamiento
a grupos de personas mayores, Cammany (2008) apela a la necesidad de “valorar las
expresiones kinésicas, gestuales, posturales y /o artísticas como elementos informativos
integrantes de la persona” (p. 274), para así poder dar respuesta a las necesidades e inquietudes
de los y las participantes.
El movimiento y la danza permiten identificar y resignificar los valores y concepciones
tradicionalmente admitidas en la propia cultura y sociedad e impulsar una posible
transformación individual y social (Ugena, 2014).
4. Metodología
4.1 La investigación narrativa
La metodología que he escogido para el desarrollo de la investigación se encuentra en
consonancia con mi mirada y mi manera de entender la investigación y la práctica en el ámbito
social. Considero que la investigación narrativa es la manera más apropiada y más coherente
de acercarme a la realidad que deseo investigar.
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Según Clandinin (2006), los seres humanos vivimos y nos entendemos narrando y
narrándonos. Estas narraciones sobre nuestras propias vivencias nos permiten dotar de
significado lo vivido y relacionarnos desde ahí con los demás y con nosotros mismos
(Clandinin, 2006). A la vez que contamos relatos sobre nuestras vidas creamos una identidad
narrativa y, aunque las relaciones entre identidad y narración son extremadamente
complejas y diversas, Lieblich, Tuval-Mashiach y Zilber (1998, citados en Devís y Sparkes,
2015, p. 3) valoran las formas de análisis narrativo como adecuadas para comprender estas
relaciones, puesto que postulan que la identidad es una construcción narrativa.
Otros autores, más que considerar que la identidad es una narración, señalan que el yo y
las identidades se forman mientras se cuentan los relatos sobre las propias vidas y que las
narraciones son un elemento primordial en la estructuración del sentido de la identidad
(Eakin, 1999, citado en Sparkes y Devís, 2015).
En palabras de Clough, Goodley, Lawthom y Moore (2004):
Creemos que los relatos de vida nos dicen mucho de los individuos y la colectividad, de lo público
y de lo privado, de lo estructural y lo personal y de los mundos reales y ficticios. (…) Las
narraciones son nuestra mejor esperanza para capturar las estructuras que continuamente dan
forma, separan y dividen a los seres humanos. (Goodley, Lawthom, Clough y Moore, 2004,
citados en Sparkes y Devís, 2015, p. 4)

La investigación narrativa se constituye como metodología que nos permite acercarnos a la
experiencia de forma narrativa para, a través de ésta, profundizar en aquellas cuestiones que
consideramos significativas de ésta. “Es una particular reconstrucción de la experiencia, por la
que —mediante un proceso reflexivo— se da significado a lo sucedido o vivido” (Bolívar,
Domingo y Fernández, 1998, p.124). Así pues, la narración se convierte al mismo tiempo en el
fenómeno a investigar y en el método de investigación (Connelly y Clandinin, 1990, p. 2).
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La búsqueda fenomenológica que se da en este tipo de investigación —entendiendo la
fenomenología como “el estudio de las esencias” (Merleau-Ponty, 1962, en Van Manen, 2003,
p. 59)— trata de descubrir la estructura de la experiencia vivida para poder comprender desde
ahí “la naturaleza y la importancia de esa experiencia de un modo hasta ese momento oculto”
(Van Manen, 2003, p. 59). A través de la profundización narrativa, el investigador o
investigadora va ahondando en la experiencia, que en palabras de Larrosa (2009, p. 14), sería
“eso que me pasa”. No eso que pasa, sino eso que me pasa.
También es importante tener en cuenta que, tal como expresa Hernández (2008):
Lo que se genera con la investigación narrativa no es estrictamente conocimiento, sino un texto,
un relato, que alguien lee, y es precisamente ahí donde reside un nuevo nivel de relación
fundamental: contar una historia que permita a otros contar(se) la suya. El objetivo no sería sólo
capturar la realidad sino producir y desencadenar nuevos relatos. (Hernández, 2008, p.97)

Esto supone un posicionamiento novedoso con respecto a lo que suele entenderse por
investigación, puesto que incorpora al lector y da lugar a una tríada conformada por la relación
investigador-investigado-lector (Hernández, 2008), que debe tener la capacidad de:
Provocar que los lectores amplíen sus horizontes, reflexionen críticamente sobre su propia experiencia, se sumerjan de manera empática en tipos de experiencias diferentes a las suyas propias,
y participen activamente en el diálogo en cuanto a... perspectivas diferentes y puntos de vista
encontrados. Invitados a recoger una historia y utilizarla, los lectores se convierten en coactores,
auto-examinándose a través del poder evocador del texto narrativo. (Ellis y Bochner, 2000, citado
en Trahar, 2010, p. 59)

Es por ello por lo que escojo este tipo de investigación, porque ahonda en la experiencia,
pero no tiene la intención de quedarse en la descripción y explicación ni en la comprensión e
interpretación de ésta, sino que trata de desvelar y suscitar aquellos aspectos significativos
acerca de la intervención socioeducativa que habitan en ella (Contreras y Pérez de Lara, 2010,
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p. 39). Para ahondar en las dimensiones cognitivas, afectivas y de acción de la experiencia se
requiere de “una metodología que sea sensible al carácter contextual y polifónico del discurso
narrativo, a su complejidad y secuencia temporal” (Bolívar et al., 1998, p. 21). Este ejercicio
de interpretación narrativa se convierte en una perspectiva de investigación.
En el caso concreto de esta investigación, a través de la narración —que tomará forma de
relatos— me dispondré a explorar la experiencia de un grupo de mujeres que han participado
conjuntamente de una propuesta de danza y movimiento. Al hablar de narración o narrativas
me refiero tanto “a la cualidad estructurada de la experiencia entendida y vivida como relato”,
como al enfoque de investigación en tanto que “pautas y formas de construir sentido a partir
de acciones temporales personales, por medio de la descripción y análisis de los datos
biográficos” (Bolívar, 2002, citado en Sierra, 2013, p. 74). Es decir, utilizaré la palabra “relato”
—tal como es propio en la investigación narrativa— para hacer referencia tanto a la experiencia
narrada por ellas en las entrevistas como a los resultados que se derivarán de la interpretación
de estas narraciones y que también adquirirán forma de relato.
La investigación no se centrará únicamente en la vivencia de la actividad artística, sino que,
a través de ésta, se elaborará un relato final que entreteja esta experiencia con la referencia a
fragmentos significativos del propio recorrido biográfico, que permitan enriquecer la
comprensión de ésta.
4.2 Participantes
Antes de plantear una investigación dentro de las ciencias sociales y humanas es importante
tener en cuenta la complejidad que comporta el estudio de una cuestión a través de la
experiencia de otros sujetos. Los seres humanos creamos significados acerca de nuestra
realidad y compartimos tales significados a través del lenguaje, que hace posible —al mismo
tiempo que limita— la comprensión entre unos y otros.
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El grupo de participantes en los que se centra esta investigación tienen, al menos, tres cosas
en común. La primera es que todas ellas son mujeres; la segunda es que las cinco pertenecen a
una misma generación, teniendo entre 64 y 68 años; la tercera es que todas forman parte del
grupo de “Moviment de l’experiència” y han compartido la vivencia durante este curso.
Estos tres aspectos han resultado especialmente significativos de cara a plantear la finalidad
de la investigación, puesto que conforman el marco de interés a partir del cual he desarrollado
el planteamiento teórico y los objetivos de la investigación. Asimismo, he decidido plantear el
análisis de la experiencia poniendo especial atención en estos factores comunes de edad y
género, puesto que considero que dotan de especial interés a la investigación acerca de la
experiencia artística.
El curso de “Moviment de l’experiència” se encuentra enmarcado dentro del contexto de la
Universitat de l’experiència. Es desarrollado por la bailarina, coreógrafa e improvisadora
Helena Pellisé, quien comenzó a realizar la propuesta en el curso 2015/2016 y ha acompañado
la actividad a lo largo de los últimos tres cursos.
La Universitat de l’experiència se trata de una propuesta formativa de la Universidad de
Barcelona que pone a disposición de las personas mayores de 55 años una oferta de
programas universitarios estructurados en uno o más años académicos. Los objetivos
principales de esta propuesta son: promover la formación y la cultura para personas de
edad avanzada, facilitar su integración en contextos socioculturales y favorecer la
comunicación intergeneracional con otros estudiantes a través de los estudios
universitarios (Universitat de Barcelona, s.f.).
El curso de “Moviment de l’experiència” se trata de una actividad complementaria que se
ofrece en el marco de esta formación para mayores de 55 años y consiste en una propuesta de
danza y movimiento que tiene la finalidad de potenciar la memoria corporal, despertar la
21

creatividad en movimiento y mejorar el bienestar de las participantes (Universitat de Barcelona,
s.f.). La asistencia a estas sesiones no requiere necesariamente la matriculación en ninguno los
otros programas académicos ofrecidos por la Universitat de l’experiència, por lo que se puede
participar de éste con independencia de los otros cursos.
El curso de “Moviment de l’experiència” tiene una duración de ocho meses y consiste en
una sesión semanal de una hora y media, estructurada en: una primera parte de trabajo guiado
de coordinación, equilibrio, orientación en el espacio, movilidad articular, flexibilidad,
sincronización de la respiración y el movimiento, etc., para ir entrando progresivamente en
sintonía con el cuerpo, y una segunda parte en la cual se potencia la escucha y la conciencia
corporal a través de dinámicas de grupo creativas y la composición grupal en movimiento.
Asimismo, incluye también la asistencia a sesiones de teatro a lo largo del curso, a través de
las cuales poder disfrutar del arte del movimiento en escena. A final de curso, las participantes
preparan y representan una muestra final abierta al público.
Las cinco participantes de la investigación son las cinco personas que, en el momento del
inicio de mi investigación, conformaban la totalidad del grupo de “Movimiento de la
experiencia”. Es decir, la investigación se ha centrado en las actuales participantes del curso,
puesto que he considerado que era especialmente enriquecedor tener en cuenta las percepciones
de todas ellas.
Para poder conocer las resonancias de esta experiencia en la vida de las participantes, he
realizado entrevistas a estas mujeres, además de asistir a algunas de las sesiones finales de este
curso, así como a la muestra final realizada en el salón de actos de una de las facultades de la
Universidad de Barcelona. A continuación, presento a las cinco participantes que han
participado del estudio, situando brevemente su contexto y algunas apreciaciones
significativas. Por cuestiones de privacidad, los nombres de las participantes de la experiencia
han sido modificados, a excepción de Helena Pellisé, la persona que ha acompañado al grupo
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durante el curso y, aunque no ha sido entrevistada directamente, sí aparece mencionada a lo
largo de ésta.
Carmen
Carmen tiene 67. Nació en Burgos y llegó a Barcelona para estudiar en la universidad y se
quedó trabajando en la ciudad, donde reside actualmente. Realizó un curso formativo en la
“Universitat de l’experiència” y, al terminar, decidió apuntarse al curso de “Movimiento”, en
el cual lleva participando desde hace tres años. Anteriormente, en relación con la práctica
corporal, había realizado yoga y asistía al gimnasio de forma puntual. No tiene pareja ni ha
tenido hijos.
Dèlia
Dèlia tiene 65 años y ha vivido siempre en Barcelona. Durante los años en que desarrolló
su labor profesonal, combinó el estudio con el trabajo, el cual nunca le hizo sentir realmente
realizada. Desde que se jubiló, a los 57 años, pudo centrarse en lo que realmente le apasiona:
estudiar. Ha estudiado una licenciatura, un grado y dos cursos formativos en la “Universitat de
l’experiència” y, hace tres años, decidió comenzar a realizar el curso de “Moviment de
l’experiència”, en el cual ha participado durante tres cursos consecutivos. No había realizado
anteriormente ningún tipo de práctica corporal, a excepción de natación. En la actualidad no
tiene pareja ni ha tenido hijos.
Neus
Neus tiene 64 años y ha vivido siempre en Vilafranca del Penedés. Aunque le hubiese
gustado ir a la universidad, no tuvo la posibilidad de hacerlo y trabajó desde los 15 años hasta
que nació su segunda hija. Actualmente está casada, tiene tres hijas y un nieto. Comenzó en la
“Universidad de l’experiència” hace cinco años, donde hizo dos cursos formativos y éste ha
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sido el primer año que ha participado del curso de “Moviment de l’experiència”. Anteriormente
había participado de algunas propuestas corporales como biodanza, tai-chi y yoga y, de manera
más asidua, de clases de dibujo y pintura, las cuales le han ayudado a conectar con su parte
más creativa e íntima.
Remei
Remei tiene 66 años. Nació en un pequeño pueblo de Burgos y llegó a Barcelona sobre los
12 años. Estudió en la universidad y estuvo trabajando hasta que se jubiló definitivamente hace
un año, tras un periodo de prejubilación de cuatro durante el cual ya comenzó en la “Universitat
de l’experiència”. Ha hecho yoga durante muchos años y, mucho más allá de una práctica, el
yoga ha significado para ella una filosofía de vida y, actualmente, continúa haciendo
meditación. Hace algunos años participó de un taller similar a la propuesta del curso. No tiene
pareja ni ha tenido hijos.
Mercè
Mercè tiene 68 años. Nació y vivió en un pequeño pueblo de la provincia de Tarragona hasta
los ocho años, en que se marchó interna a un colegio de religiosas alejado del lugar donde su
familia vivía. Llegó a Barcelona para estudiar en la universidad y se quedó trabajando en la
ciudad, donde reside actualmente. Se jubiló a los 65 años y lleva dos años participando del
curso de “Moviment de l’experiència”. Anteriormente había asistido a sesiones del método de
cadenas musculares GDS y a clases de estiramientos, que continúa realizando en la actualidad.
Está casada y tiene una hija.
4.3 Técnicas de obtención de la información
Durante el desarrollo de este estudio, aquellas técnicas que han permitido, no sólo obtener
la información, sino también poner en movimiento el pensamiento y ahondar en los entresijos
de la experiencia, han sido dos: la entrevista y el diario reflexivo.
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4.3.1 Entrevista
La entrevista permite crear un encuentro entre la persona entrevistada y el sujeto que investiga. Significa ponerse a la escucha y entrar en relación con la experiencia que ésta va a narrarnos, “en una situación de diálogo interactivo en que se presenta el curso de una vida individual,
en algunas dimensiones, a requerimiento del investigador” (Bolívar et al., 2001, p. 21).
Josselson y Lieblich (2003, citados en Trahar, 2010) afirman que la entrevista en la investigación narrativa es diferente tanto a las entrevistas de investigación tradicionales como a las
clínicas, puesto que requieren al:
Entrevistador que mantenga sus objetivos de investigación e intereses personales en mente, al
mismo tiempo que deja espacio suficiente para que la conversación se desarrolle en una narrativa
significativa. Tiene que procurar "historias", ejemplos concretos, episodios o recuerdos de la vida
de los narradores. (p. 54)

Así pues, el planteamiento de esta entrevista no se rige por los criterios de la entrevista
formal y estructurada, sino que se sostiene en la idea de entrevista-conversación, la cual nos
permite abrirnos al intercambio dialógico y conllevará una manera particular de entender y de
analizar su contenido. Este planteamiento de entrevista-conversación “se convierte así en una
oportunidad para narrar-se: para rememorar situaciones y detenerse en esquinas del recuerdo,
rescatando episodios y situaciones y personas; y en ese movimiento, hilvanar el sentido de lo
vivo” (Sierra, 2013, p. 86). Sin embargo, al mismo tiempo y tal como plantean Bolívar, et al.
(2001), cuando la entrevista se realiza a varios sujetos, deben existir congruencias entre ellas
que faciliten el posterior análisis, de modo que la entrevista ha sido planteada como una
“entrevista abierta semidirigida”.
Asimismo, es importante que el “contexto conversacional” (Mortari, 2003, citado en Sierra,
2013, p. 84) se dé en el marco de una relación de investigación cuidada y sostenida en una
confianza que favorezca el diálogo. Es por esto por lo que, en el planteamiento de mi
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investigación, dado que yo no conocía a ninguna de las personas que iban a ser entrevistadas,
acordé con Helena (la persona que desarrollaba el curso) participar como observadora de las
cuatro últimas sesiones. Estas cuatro sesiones iban a desarrollarse de manera distinta a la
habitual, puesto que iban a estar principalmente focalizadas en la preparación y el ensayo de la
muestra final. Esto no me permitía tanto profundizar en el tipo de propuestas que se realizaban
y en el desarrollo de éstas, pero sí que implicaba una oportunidad para entrar en contacto con
las participantes y comenzar a establecer una relación. De modo que, cuando comenzamos a
realizar las entrevistas, aunque no existía una relación como tal entre nosotras, la “distancia”
ya se había reducido un poco.
En un primer momento, mi intención era centrar la investigación (y también las entrevistas)
en los aspectos referidos a la experiencia personal en relación con el curso de “Moviment de
l’experiència” y las aportaciones de éste. Sin embargo, durante el transcurso de las entrevistas
fueron surgiendo algunas reflexiones y referencias biográficas referidas al contexto familiar,
social, político, religioso, etc., así como a cuestiones asociadas a la percepción del propio
proceso de envejecimiento que me hicieron darme cuenta de que ahondar en esas cuestiones
podía enriquecer la experiencia y dotarla de mayor sentido.
A raíz de esto —y teniendo en cuenta que se trataba de un grupo reducido— consideré
pertinente plantear una segunda entrevista más centrada en algunos aspectos del contexto
biográfico y social, que podían estar vinculados con la relación con su cuerpo y con su propia
identidad. Es decir, se llevaron a cabo dos entrevistas en profundidad a cada participante, a
excepción de una de las participantes, con quien no fue posible realizar un segundo encuentro.
Durante el transcurso de la investigación ha sido importante para mí el hacerme consciente
de mi lugar como investigadora, sin tratar de desaparecer o ejercer de sujeto pasivo, sino reconociéndome en la relación de la investigación, consciente de que es también la escucha y la
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palabra de quien investiga la que hace posible pensar sobre lo vivido y dotarlo de sentido (Sierra, 2013).
4.3.2 Diario de campo
Durante las cuatro sesiones que he tenido la posibilidad de observar, he ido documentando
o reflexionando por escrito en torno a aquellos aspectos que consideraba más significativos,
poniendo atención en la postura corporal, la mirada, los gestos, el contacto corporal con el
propio cuerpo y con el de las demás y algunas verbalizaciones. También he registrado algunos
aspectos relevantes en relación con las propuestas y las aportaciones de Helena. Sin embargo,
tal como he expresado anteriormente, el objetivo principal de esta observación ha sido el de
tomar contacto con las participantes, así como percibir las dinámicas de interrelación que se
generan entre las mujeres que conforman el grupo y entre el grupo y Helena, dentro y fuera de
la sesión.
Aun así, las sesiones de observación han sido una herramienta valiosa para enfocar el
planteamiento de las entrevistas y de la investigación.
4.4 Técnicas de análisis de la información
Una de las cuestiones que despierta mayor debate dentro de la investigación biográficonarrativa es la del análisis de los datos, que ha sido cuestionado por ser considerado, en el caso
de los análisis no formalizados, poco rigurosos y difícilmente justificables según los criterios
académicos y, en el caso de los formalizados, excesivamente cercanos a lo cuantitativo y sin
tener en cuenta la diversidad y riqueza de matices de las narraciones.
Por ello, considero relevante encontrar el equilibrio entre la postura excesivamente fiel a la
literalidad del discurso narrado, como si éste hablara por sí mismo y apenas requiriese de la
participación del investigador o investigadora, y la postura formalista, que a menudo tiende a
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fragmentar y descontextualizar demasiado el discurso mediante la codificación de éste (Demazière y Dubar, 1997, citados en Bolívar et al., 2001).
De este modo, el análisis de la información de esta investigación se llevará a cabo desde el
siguiente planteamiento:
Por una parte, descifrar significativamente los componentes y dimensiones relevantes de las vidas
de los sujetos y —por otra— situar los relatos narrativos en un contexto que contribuya a proveer
una estructura en que tome un sentido más amplio. (Bolívar et al., 2001, p.201)

Es decir, se trataría de penetrar en el modo como las participantes confieren significado a la
experiencia del curso y generar una narración que refleje el sentido de lo vivido en relación
con el contexto personal y atendiendo tanto al paisaje exterior de sus acciones como al paisaje
interior de sus pensamientos e intenciones (Bruner, 1988).
4.4.1 Tematización
Considero relevante tener en cuenta que no tiene sentido fraccionar y convertir en datos y
categorías el sentido de una experiencia (Van Manen, 2003; Contreras y Pérez de Lara, 2010),
por lo que se realizará un análisis temático de los relatos, que consistirá en el estudio de los
aspectos narrados y relacionados con el tema que conforma el foco central, “según el significado que le otorga el biógrafo/investigador” (Rosenthal, 1993, citado en Bolívar et al., 2001,
p. 204). Desde este posicionamiento, mi lugar como investigadora no será tanto el de pensar
sobre los relatos, sino el de pensar con los relatos, lo cual, en palabras de Frank (1995, citado
en Sparkes y Devís, 2015), significa “experimentarlo de manera que afecta a la vida de uno” ,
(p. 7) y, en el caso concreto de la investigación, narrarlo y representarlo de manera que afecte a la vida de los lectores y lectoras.
Este proceso de tematización consistirá en introducirnos en los relatos, tratando de “descubrir algo revelador, algo significativo, algo temático” y extraer el significado que encierran y

28

el sentido que despiertan (Van Manen, 2003, p. 104). Este modo de proceder busca ser “analítico al tiempo que respetuoso con la propia naturaleza de la experiencia” (Sierra, 2013, p. 118).
La tematización no consistirá en analizar los fragmentos de texto a partir de categorías y descriptores cerrados, sino que llevaré a cabo una lectura en profundidad de la transcripción de las
distintas entrevistas, tratando de identificar algunos aspectos significativos acerca de la experiencia que me permitan dar respuesta a las preguntas de la investigación.
Para ayudarme en la interpretación de la información realizaré una tabla temática en la que
agruparé algunas referencias de las participantes en torno a los temas que considero relevantes
para la investigación, reuniendo las distintas voces en relación con éstos. Este proceso me permitirá tener una idea de las percepciones de las participantes respecto a distintos aspectos de la
experiencia tematizados, para después reflexionar en torno a los elementos significativos de la
propuesta y profundizar en sus aportaciones. “Interpretar una situación social es tratar la situación como texto y luego buscar la metáfora que puede verse que gobierna en el texto” (Van
Manen, 2003, p. 197).
4.4.1 El relato
La escritura pone el pensar en movimiento, “ejercita la capacidad de ver” y nos devuelve al
mundo de la vida desde una mayor conciencia (Van Manen, 2003, p.146). Esta escritura se
convierte a lo largo de toda la investigación en mediadora y posibilitadora de este diálogo entre
aquello observado, aquello narrado por las otras personas y la elaboración del sentido de la
experiencia. En la investigación, el relato final elaborado tras la interpretación de la
información constituye la manera de dar forma y sentido a esta experiencia, permitiendo entrar
en diálogo con ésta y profundizar narrativamente en ese vaivén entre el pasado y el presente,
entre lo interno y lo externo. Tal como expresa Ricoeur (1999), “el relato es la dimensión
lingüística que proporcionamos a la dimensión temporal de la vida” (p. 216). Por su parte,
Bolívar et al. (2001) definen el relato narrativo como:
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Una forma específica de discurso organizado en torno a una trama argumental, secuencia
temporal, personaje/s, situación, como ha puesto de manifiesto Ricoeur, que hace que los
enunciados tengan su propio sentido contextual dentro del argumento. (p. 20)

En la investigación narrativa el relato se convierte a un mismo tiempo en la fuente a analizar
(las narraciones de las participantes) y en el elemento co-constructor del análisis de la
experiencia (la elaboración del relato final). En esta búsqueda a través de la narración va
emergiendo el significado vivido, que es el “modo en que una persona experimenta y entiende
su mundo en tanto que real y significativo” (Van Manen, 2003, p. 202).
En el relato final, la palabra tiene una fuerza y una capacidad fecunda que puede abrir la
narración a nuevas dimensiones del pensamiento, por ello la elección de las palabras es siempre
un aspecto relevante en la investigación narrativa. En la elaboración de éste, que va dando
forma a la indagación, las palabras buscarán, más que describir y dar cuenta de la experiencia
artística, elaborar un escrito que pueda evocar y ampliar el sentido de lo vivido y abrir la
pregunta en torno a las distintas formas de percibir y acompañar el proceso de envejecimiento
de las mujeres.
Consiste en “devolverle al lenguaje la palabra que sirve, que calla y que escucha, que llena
la comunicación, que desplaza y engendra ideas, que descubre sus grandes potencialidades
creativas, que se hace forma y trámite de socialización, de intersubjetividad y de interrogación”
(Malaguzzi, 2005, p. 35).
Valiéndome de la escritura (más concretamente, de las formas narrativas de escritura) iré
hilando el entramado de estos elementos significativos (Van Manen, 2003; Contreras y Pérez
de Lara, 2010), tratando de respetar el carácter narrativo de la experiencia. En la recreación de
esta narración final es importante tener en cuenta que “cuando desaparece el carácter narrativo
en el informe, por un fuerte tratamiento categorial o analítico, la investigación ha dejado de ser
narrativa” (Bolívar et al., 2001, p. 207).
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Por lo tanto, tal como es propio de la investigación narrativa, este nuevo relato no estará
redactado en forma de informe en el cual se describirán los resultados del análisis categorial,
sino que ese “pensar con los relatos” mencionado anteriormente consistirá en hacer de la escritura mediación entre el vivir y el pensar (Contreras y Pérez de Lara, 2010), es decir, “hacer de
pasaje en una tentativa de trasmitir el saber que emerge del encuentro” (López Carretero, 2010,
p. 223).Se trata de recuperar los temas considerados relevantes de la experiencia y establecer
un “diálogo” reflexivo con ellos a través de la escritura, tratando de sacar a la luz los aspectos
más sustantivos y contrastándolos y enriqueciéndolos con la teoría.
El aspecto de la representatividad de los relatos adquiere un sentido particular en el caso de
las investigaciones biográfico-narrativas, pues aquello que adquiere valor no es tanto la representatividad, sino “la pertinencia y la coherencia del argumento presentado, que configuran su
credibilidad y verosimilitud” (Bolívar y Domingo, 1998, p. 26). Es preciso, por tanto, comprenderlo desde una lógica distinta que consiste en valorar “el grado de comprensión que proporciona el relato (único o polifónico), dentro de unas relaciones sociales, de lo que queremos
conocer; y cómo logra articular lo individual y lo colectivo”. (Bolívar y Domingo, 1998, p. 26)
Para dotar de mayor coherencia y verosimilitud al relato, en la narración de éste —que estará
estructurado en capítulos—, se irán entrelazando referencias a situaciones biográficas y
sociohistóricas que enriquecerán la comprensión de las experiencias de las participantes, puesto
que éstas cobran sentido cuando son contempladas en la globalidad de esa experiencia
compartida y en la globalidad de la historia de vida de cada participante. Tal como explican
Clandinin y Conelly (1995):
“La investigación narrativa está guiada por un sentido de totalidad, y es este sentido el que debe
conducir la escritura (y la lectura de la narrativa). Las narraciones no están escritas
adecuadamente según un modelo de causa-efecto, sino de acuerdo con las explicaciones
derivadas de la totalidad de la narrativa.” (Clandinin y Conelly, 1995, p. 33)
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A partir de esta narración que nos lleva del detalle al sentido de la experiencia global, es
posible tomar conciencia de esa relación entre el presente y el pasado, que posibilita el
acoger y comprender la complejidad de aquello vivido e intuir aquello que “dura y
permanece a través de aquello que pasa y desaparece” (Ricoeur, 2006, p. 11-12). Hacer
presente el pasado es traer aquello que ya ha pasado al presente para ahondar en sus
recovecos. Se trata de ponerse en relación con otro tiempo, otro lugar, otras vivencias que,
sin embargo, pueden revelar algo más acerca de la influencia del contexto social, político,
cultural y religioso, los conflictos que habitan en cada persona, las percepciones en torno a
la propia identidad, etc.
Por ello, tomando aquellos elementos significativos de la experiencia del curso, iré
desenhebrando algunos hilos que me orienten hacia otras vivencias o acontecimientos
pasados que puedan estar relacionados, al tiempo que trataré de buscar elementos comunes
entre las experiencias de las distintas participantes. En forma de un nuevo relato estructurado
en capítulos daré cuenta de esa experiencia, hecha de historias personales y de historias
compartidas.
4.5 Fases de desarrollo de la investigación
La planificación se encuentra fundamentada en el proceso y las fases propias de la
investigación narrativa. En dichas fases se pueden diferenciar tres grandes bloques: la
exploración y planificación, el trabajo de campo y la elaboración del relato final y
conclusiones.
La investigación se ha desarrollado en las siguientes fases:
1. Elección del tema y delimitación de los objetivos del estudio
2. Revisión bibliográfica
3. Elección de la metodología y de las técnicas de recogida de la información
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4. Observación de las cuatro últimas sesiones del curso y de la muestra final
5. Realización de las entrevistas a las participantes
6. Análisis de la información a través de la tematización
7. Elaboración del relato final
8. Redacción de las conclusiones
4.6 Algunas apreciaciones en torno a la investigación
El relato final y la investigación no tienen la finalidad de sacar conclusiones globales o
generalizaciones acerca de las experiencias de movimiento y danza con mujeres en proceso de
envejecimiento. Tomar estas experiencias personales como representativas de toda una
generación, sería, como poco, pretencioso y tremendamente falaz. De hecho, ni quiera podrían
generalizarse con respecto a este grupo de cinco mujeres, pues cada experiencia e historia de
vida está conformada por multitud de matices que hacen imposible tal generalización. La
intención de este escrito es, por tanto, la de mostrar algunos elementos significativos que, aun
sin ser compartidos por la totalidad de las participantes, puedan revelar, por un lado, las
resonancias acerca de la experiencia —en el caso del curso de Moviment de l’experiència— y,
por otro, algunas referencias relevantes del recorrido vital en relación con el cuerpo. Esto
último, no con la pretensión de mostrar necesariamente las coincidencias o similitudes, sino de
ahondar en la profundidad de historias personales concretas para reconocer aquellas cuestiones
significativas sobre la relación con el propio cuerpo y la propia identidad y sobre el
acompañamiento socioeducativo.
5. Relato Final
Este apartado tiene la intención de mostrar las resonancias acerca de la experiencia que
surgen de las apreciaciones de las participantes. Se encuentra estructurado en capítulos, en los
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cuales se abordan aquellos temas más significativos, teniendo en cuenta las voces de las
distintas mujeres.
Aunque en la elaboración del relato se van entretejiendo las aportaciones de unas y otras —
como si juntas se encontrasen—, considero pertinente aclarar que todas las entrevistas se
realizaron de forma individual. He escogido relatarlo de forma polifónica para dotar a la
narración de un sentido más plural, mostrando la diversidad de percepciones en torno a los
distintos temas y facilitando al lector la posibilidad de reconocer los puntos concordantes,
discordantes y las particularidades de las distintas vivencias.
En relación a las referencias literales de las participantes introducidas en este relato final,
he optado por mantener el idioma en el que cada participante se ha expresado en la entrevista
(castellano o catalán), con la intención de conservar el significado genuino de su narración.
Los temas que conforman este relato final se encuentran ordenados de forma específica,
con la intención de favorecer que el lector pueda ahondar en la experiencia y comprender la
idiosincrasia del contexto, el proceso y las participantes.
Por ello, en primer lugar, se hará referencia a la motivación primera que las llevó a
participar del curso y qué era lo que esperaban encontrar en él; en segundo lugar, aquellas
posibles barreras o limitaciones a nivel físico que se encontraron y cómo las abordaron; en
tercer lugar, lo que supuso más allá del plano corporal el hecho de comenzar a participar de
una propuesta creativa y no dirigida; en cuarto, el lugar que ha ocupado el cuerpo en el
contexto biográfico y sociohistórico en el que han vivido y el modo como ha podido
repercutir en ellas; en quinto, las resonancias que se derivan de la experiencia en su relación
con ellas mismas y su cuerpo; en sexto, las resonancias acerca de la relación con las
compañeras; en séptimo, los elementos más significativos acerca del tipo de
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acompañamiento que se ha llevado a cabo a lo largo del curso y, por último, algunas
percepciones acerca del proceso personal de envejecimiento de las participantes.
5.1 “Otra forma de mover el cuerpo”. El interés inicial
Cinco mujeres, cinco historias, cinco cuerpos que se encuentran en este curso y me pregunto
—y les pregunto— qué las ha llevado hasta aquí, cuál fue el origen de su interés. Dèlia y
Carmen llevan participando del curso tres años, Mercè dos y para Neus y Remei éste ha sido
el primero.
Encuentro en sus respuestas un aspecto en común: ninguna sabía del todo qué se iba a
encontrar en el momento de empezar. Mercè me explica que le interesaba mover el cuerpo,
todas las partes del cuerpo, y hacerlo en un ambiente agradable. Para ella esto último es
importante, por eso seguidamente me explica: “Si no és un puesto on em diverteixo, no hi vaig,
no tinc l’obligació”. Hablando con ellas caigo en la cuenta de hasta qué punto es importante el
ambiente del que Mercè me habla desde el primer momento.
Carmen me explica que buscaba una nueva experiencia, “otra forma de mover el cuerpo,
que no haciendo gimnasia, ir al gimnasio… Otra forma de ver las cosas”. Y comenta que se
sintió identificada con la propuesta desde el inicio. Me llama la atención que utilice la palabra
“identificada” para expresar cómo se sintió. Aunque no era exactamente lo que se esperaba
encontrar, siente que es algo que “sintoniza” con ella.
Neus conoció a Helena a través de otra actividad puntual que se hizo en el jardín de la
Universidad y que le resultó muy interesante. Comenta que no le gustaban las propuestas de
gimnasia porque, según explica, son demasiado cuadriculadas y no se encontraba cómoda:
N: Em sentia patosa... A lo millor anava a una classe que es posava la profe allà davant i
deien de seguir els passos i era l’única que no seguia. Em sentia incòmoda, jo no sabia.
(Entrevista a Neus, p. 80)
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Al leer la descripción de este curso, imaginó que sería algo más espontáneo, “com més de
l’escolta del cos”.
Dèlia, por otro lado, explica que le resultó atractiva la propuesta, porque pensó que, además
de servirle para hacer estiramientos y recuperar un poco de elasticidad, sería una propuesta con
música y “com ballant”. Hace hincapié varias veces en el hecho de considerarse “negada”
para las propuestas corporales dirigidas y para repetir bailes que tengan pasos concretos. Me
dice, con convencimiento:
D: No puc resistir anar a un gimnàs que m’obliguin a fer una tabla de no sé què. Va en
contra de la meva manera de ser. No m’agrada i em desinteresso ràpidament. (Entrevista a
Dèlia, p. 125)

De nuevo entra en juego el aspecto de la identidad que, tal como le ocurría a Carmen, le
hace sintonizar más con un tipo de experiencias que con otras. Quizás algunas de ellas no tenían
claro lo que estaban buscando, pero sí que saben lo que no les gusta, lo que no les interesa.
Remei, en cambio, comienza hablándome de un taller similar del que participó hace muchos
años y que solo duró un curso. Desde entonces había querido hacer de nuevo una actividad de
este tipo, pero no sabía dónde encontrarla y, al leer la propuesta del curso, vio que era aquello
lo que llevaba tiempo buscando. Valora, en especial, el encontrar una actividad donde poder
moverse de manera más libre y espontánea.
R: Estàs acostumada a: “Aixeca la cama, aixeca el braç, tira cap aquí, tira cap allà...”. Tot
dirigit, no? Jo recordo que havia estat fent classes de ioga durant molts anys i jo ja
m’adelantava a la veu del professor perquè, com que ja t’ho saps, vas d’una manera
automàtica, no? En canvi, això, pues com és més lliure, el moviment... (Entrevista a Remei,
p. 106)

36

En las conversaciones con las cinco participantes se repite este elemento del contraste entre
el movimiento dirigido y el movimiento libre. La dificultad que implica imitar y memorizar
ejercicios concretos, el enfoque demasiado rígido y cuadriculado, el ambiente masificado y
despersonalizado… son algunos de los aspectos a los que hacen referencia cuando hablan de
las actividades de gimnasia o de baile “de técnica directiva” con las que han tenido más
contacto.
Cuando converso con Dèlia, hace referencia a un aspecto que me resulta significativo en
relación con esto. Me explica que no se encuentra a gusto en las actividades dirigidas en parte
porque parece que, si no eres capaz de seguir ese modelo, ya no sirves. Yo le comento que, de
algún modo, es como si le estuvieran diciendo implícitamente que “no vale”, a lo que ella
añade: “O que tu mateixa t’expulses perquè veus que no segueixes”. Este aspecto del
“expulsarse” me hace pensar en esos sutiles mecanismos de control a los que Michael Foucault
(1976) se refiere en su obra “Vigilar y castigar”, donde explica cómo el control externo se
puede ir transformando en autocontrol interno. Es decir, sin necesidad de que haya nadie que
expulse explícitamente a la persona, la inadaptación al contexto la lleva, o bien a intentar
ajustarse al modelo o, en caso de no lograrlo, a “autoexpulsarse”. Pero ¿qué mecanismos están
entrando en juego en esta decisión? ¿Quién es el o la verdadera responsable? ¿No podríamos
considerarla, acaso, una acción más condicionada que voluntaria?
De manera explícita o implícita, muchas de nuestras estructuras sociales tienden a hacer eso:
delimitar los espacios, promover prácticas de control en base a los criterios dominantes de
belleza, salud y juventud y relegar a los márgenes a quienes no se ajustan a esta norma
(Rodríguez Alemán, 2009), entre los cuales se encuentran gran parte de las personas mayores.
Se trata de un procedimiento sutil y aparentemente inofensivo, pero que tiene el poder de
desplazar —o provocar que la persona se desplace— hacia la periferia.
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Estas primeras apreciaciones sobre lo que ha llevado a las cinco participantes a interesarse
por la propuesta, me permiten comprender mejor qué es lo que andaban buscando, lo que les
motiva y lo que las empuja a participar del curso. Pero, una vez iniciada la experiencia, ¿qué
es lo que se encuentran?, ¿qué las lleva no sólo a querer participar, sino también a permanecer?
5.2 “Los movimientos no tienen edad”. Más allá de las “barreras” corporales
Toda nueva experiencia implica una cierta rotura, un pequeño o gran cambio de esquema,
independientemente de que conozcamos más o menos en qué consistirá. Por eso, me interesa
conocer si hay aspectos que las participantes han experimentado como algo chocantes y si se
han encontrado con ciertas dificultades, incomodidades, bloqueos… —especialmente en un
inicio— y qué ha pasado luego con ellos.
Dèlia comenta que comenzó asustada, porque pensaba que su cuerpo ya estaba “oxidado” y
no respondería bien. Varias de ellas comentan que, en las primeras sesiones, no les convencía
del todo la propuesta: sentían agujetas y cierto dolor en el cuerpo. “Em feia mal i jo pensava:
“Hosti!, no podré seguir…”, expresa Neus. Pero continúa diciendo que desde el primer
momento sintió que Helena ponía facilidades, de manera que pudieran sentirse cómodas y a
gusto con la propuesta. Las incomodidades del principio van dejando paso a una mejora: “Vaig
sortir una mica així, però: “Seguim!”. I, mica en mica, vaig anar veient que era al contrari,
que m’anava trobant més bé”, comenta Neus.
En relación con estas primeras sensaciones Mercè expresa:
M: Quan arribava a casa tenia agulletes. I deia: “Això no sé, no sé com anirà, eh?”. [Risas]
(...) Després veus que el teu cos va responent als moviments i això és gratificant per una
mateixa i... veus que ens podem moure. Vaja, que els moviments no tenen edat. O sigui
que tu faràs un moviment que arribaràs a terra, però jo faré el mateix moviment i arribaré
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amb un pam, però per mi i pel meu cos i pel meu esperit [risas], serà gratificant igual
perquè has de ser conscient de l’edat que tens, no? (Entrevista a Mercè, p. 96)

Descubrir que el cuerpo “responde” le hace sentir bien y, al mismo tiempo, su reflexión
respecto a la edad y sus posibilidades pone de manifiesto un aspecto relevante al que apela la
gerontología crítica feminista. El reconocimiento de los cambios y pérdidas que el envejecer
conlleva no impide mostrar imágenes afirmativas acerca de las mujeres mayores. Pues, tal
como expresa Freixas:
Es importante elaborar conceptualizaciones que se opongan a la noción de que la vejez es
sólo declive, pero algunas posiciones de negación rotunda de ésta dificultan la
comprensión y el análisis de la complejidad de la edad mayor, ¿cómo haremos para
reconocer la pérdida como una realidad inherente al proceso de hacerse mayor,
confirmando las posibilidades de crecimiento y prosperidad en la vejez, a pesar de ella?
(Freixas, 2008, p. 54)

De algún modo, el planteamiento del curso sintoniza con esta idea. Aquello que puede ser
considerado en un principio una dificultad o un límite, como es la disminución de algunas
capacidades físicas durante el proceso de envejecimiento, no impide participar de esta
experiencia, puesto que no existe, en este caso, una manera “correcta” de hacer las cosas, del
mismo modo que no hay un cuerpo más adecuado que otro.
D: Si arribes a terra fas més expressivitat del teu cos, però si no arribes a terra pots
expressar-te igualment perquè pots moure’t. Totes les peces que té el teu cos, des dels dits,
els colzes, els hombros, el cap, les caderes... (...), ho bellugues. (Entrevista a Dèlia, p. 121)

Las palabras de las participantes dejan constancia de cómo la propuesta no se centra en los
déficits o debilidades, sino que trabaja a partir de las capacidades y potencialidades de las
participantes (Buelga y Musitu, 2004; Moreno, 2016), favoreciendo que aquello que resuene
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de la experiencia no sea tanto lo que pueden sentir como carencia o limitación, sino que las
lleve a preguntarse qué es lo que sí pueden hacer con su cuerpo, con quienes son y con sus
circunstancias.
5.3 Entre el “¿Qué debo hacer?” y el dejarse llevar
Más allá de la dimensión corporal, ¿qué otros muros o barreras se han ido haciendo presentes
en el proceso? ¿Dónde tienen su origen?
Remei, quien había participado anteriormente de una actividad similar, recuerda que, en el
momento de empezarla, el contraste de una propuesta más abierta y libre, le resultó muy
chocante. “Jo pensava: ‘Bueno, però què...? Com m’he de moure? Què he de fer?’”. En un
primer momento lo atribuye al hecho de estar acostumbrada a ese otro modelo de propuesta
más dirigido.
No puedo evitar pensar en cuán habitual es esta situación y hasta qué punto puede ser
condicionante seguir reproduciendo con tanta frecuencia —en éste y tantos otros ámbitos—
ese modelo que, aunque probablemente aporta seguridad y estructura, al mismo tiempo limita
las posibilidades creativas y el pensamiento crítico de los individuos.
Siento inquietud por saber cómo vivió Remei este mismo aspecto en el caso del curso de
Moviment de l’experiència:
S: I, havent fet ja una altra experiència abans, que comentaves que havia sigut una mica
xocant a l’inici, en el moment en que et vas incorporar aquí, com va ser aquest moment?
R: Bueno..., aquella altra experiència era el que jo buscava, no? I jo, estava contenta i
satisfeta de trobar-la [l’experiència del curs de Moviment], però igualment em vaig trobar
que el cos encara no sabia què fer, no? [Risas] Sabent ja una miqueta com funcionava la
història, però... que el cos encara no estava disposat, no? Jo penso que és que mana molt
el cap. Ens controlem massa amb el cap, no? No ens deixem. I quan et deixes, pues, surt,
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però, de vegades, vas molt... (...) O, potser això... de que vols saber quan no necessites
saber. Que és deixar-te, no? A lo millor no necessites saber què has de fer, sinó deixar-te.
(Entrevista a Remei, p. 181)

Considero significativo este aspecto de contradicción que, por un lado, la llevaba a querer
reencontrarse con un tipo de propuesta de movimiento menos dirigido, pero, por otro, con la
dificultad de enfrentarse a las barreras invisibles de la razón, a la necesidad de saber qué hacer.
Por su parte, Neus también hace referencia a la necesidad de dejarse ir, porque, según
expresa, ha visto muy claro dónde lleva la rigidez mental y física. Por ello resalta un aspecto
fundamental que ha valorado como significativo de la propuesta: el juego.
Según explica, el hecho de añadir el elemento del juego es algo que ahora, al cabo de los
años, ha comenzado a valorar como muy importante.
N: El joc comporta que no estiguis tan pensant: “Em quedarà bé...?”, “m’ha de sortir bé...”,
sinó que és més com un nen que fa una cosa i es deixa anar i ho fa lo millor que sap, i ho
fa, no? L’educació que he rebut, i la que hem rebut moltes amigues d’aquesta generació
meva, era tot com molt estructurat, molt serio, no pots passar-te d’aquí a aquí. I arriba un
moment que dius: “No, això no... Algo no em quadra... M’apreta algo que es vol deixar
anar, que vol sortir, que vol riure, cantar i jugar”. (Entrevista a Neus, p. 78)

En la obra “Realidad y juego”, Winnicott (2013) hace referencia a la importancia del juego
y de lo simbólico, que permiten a la persona encontrarse con su “yo” profundo y relacionarse
con el mundo. Según la autora, aquello que hace que el individuo sienta que la vida es valiosa
y merece la pena ser vivida es la apercepción creadora, que permite establecer un vínculo entre
el “vivir creador” y el “vivir mismo” (Winnicott, 2013, p. 121).
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Neus apela a este valor del juego y de lo creativo y, con su reflexión, añade una nueva
perspectiva a la cuestión de la dificultad del “dejarse ir” que también mencionaba Remei,
haciendo referencia al contexto social de su generación, que en diversas ocasiones define como
excesivamente rígido y estructurado. Continúa explicando que llegó muy predispuesta a jugar,
dialogar con su cuerpo y el de las compañeras y que, a pesar de que en un inicio también
surgieron algunas reticencias: “Potser… no m’acosto massa… Els límits…, els limits de cada
cos”, en seguida se sintió cómoda con el grupo. Para ella, una de las principales aportaciones
del curso es la de poder sentir el propio cuerpo, y expresa que: “arriba un moment que no
penses, que fas el moviment que et surt, que el cos et demana però ja no el passes per aquí [se
señala la cabeza].” De nuevo surge la referencia a lo mental —entendido desde la perspectiva
de un exceso de rigidez y control—, como algo que en ocasiones entorpece ese deseo de
escuchar al cuerpo y dejar que éste hable. Algo, sin embargo, tan inevitable y fruto, en gran
parte, de una sociedad occidental donde, históricamente, la razón ha sido reconocida como la
principal fuente de saber, en detrimento del cuerpo, que ha tendido a ser silenciado o censurado.
Por su parte, Dèlia, destaca el valor del arte y de las actividades artísticas como propuestas
que favorecen la experimentación y desarrollo del pensamiento crítico. Y menciona el aspecto
de la música que se utiliza en las sesiones para acompañar el movimiento, como un aspecto
que le resulta un poco chocante, puesto que habitualmente se trata de una música que ella define
como asistemática, que no tiene un patrón, y la cual no está acostumbrada a escuchar o bailar.
D: Llavors tinc que pensar què me poden transmetre aquests sorolls i interpretar amb el
poc o molt que el meu cos sàpiga què és allò que aquells sorolls em transmeten. Clar, és
molt més creatiu, haig de pensar. Quan és la música de sempre no penses, et surt automàtic,
el cos està acostumat a aquests ritmes. Però sinó... és més difícil. (Entrevista a Dèlia, p.
42)
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Aunque, por un lado, implica para ella una cierta dificultad, también lo considera muy
sugestivo, puesto que invita a la experimentación y “et treu una sèrie de moviments que amb
l’altra ni penses que pots fer, vas més enllà…”. La música abre la posibilidad de nuevos
movimientos, de nuevos pensamientos, de hacer presente partes del cuerpo que estaban
olvidadas. Para ella, aquello interesante es poder salir de esa zona de confort, “assistematitzar
les coses, treure del sistema, fer-ho diferent”.
5.4 El cuerpo como tabú
Hay un elemento que se hace presente en sus narraciones y que considero de especial
relevancia rescatar. Aunque resulte difícil calcular la repercusión real de esta experiencia al
respecto, se trata, sin duda, de un aspecto que ha hecho mella en la vida de las participantes y
puede ayudarnos a comprender mejor su contexto. ¿Qué lugar ha tenido el cuerpo en el contexto
sociohistórico en el que han vivido? ¿Qué percepción tienen acerca del valor que se le daba a
éste en su infancia y juventud?
Le pregunto a Carmen por la oportunidad de relacionarse con su cuerpo y los recuerdos que
ella tiene al respecto. Me explica que es algo en lo que ella no pensaba, que en su época no
tenía muy asimilado cómo era la relación con su cuerpo y qué podía hacer con él.
C: “Hasta que comenzó un poco el curso […] no había pensado mi relación... Pues sí que
ibas al gimnasio, movías los brazos… pero no tenías el contexto de que tú podías mover
el cuerpo de una forma distinta.” (Entrevista a Carmen, p. 141)

Comenta que en el contexto del que se rodeaba tampoco había nadie que hiciera danza o
alguna práctica corporal similar y no se había planteado mucho más allá acerca de esta relación.
Al preguntarle sobre este aspecto de la relación, caigo en la cuenta de que en todo momento lo
vincula con el hecho de haber hecho o no alguna actividad corporal y a la conciencia de las
posibilidades de éste y no tanto a la imagen corporal o a la dimensión emocional que éste lleva
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implícita. Sin embargo, me resulta un aspecto igualmente significativo, ya que hace presente
cómo, desde su experiencia, se trataba de un elemento en el que apenas se había parado a pensar
y que, en todo caso, quizás se planteaba como más vinculado al “hacer”.
Desde su propia vivencia, cada una de las participantes ofrece nuevos matices con respecto
a la conexión con el propio cuerpo. Hablan de un cierto pudor, de una clara connotación
pecaminosa, de la falta de conciencia, de la sensación de que era algo que no importaba o, más
bien, y tal como comentan algunas, algo que ni siquiera se paraban a plantearse si importaba o
no.
Soares (2006, citado en Casteñeda, 2009) explica en uno de sus estudios que, en el S.XX,
entre los fines de las prácticas corporales estaba la mejora de la parte física del ser humano, lo
cual llevó a la introducción en las escuelas de prácticas centradas en la fisiología y la higiene.
Se hizo especial hincapié en prácticas dedicadas al orden y a la corrección postural, “las cuales
se centraban específicamente en movimientos típicos y mecánicos, dejando de lado prácticas
corporales espontaneas que hacían énfasis en movimientos libres donde el cuerpo se expresaba
en toda su dimensión, permitiendo al sujeto volver la mirada hacia sí mismo”. (Castañeda,
2009, p. 16)
Al igual que Carmen, Mercè identifica que, a lo largo de su vida, apenas ha tenido conexión
con su cuerpo, pues no lo consideraba algo tan relevante hasta hace apenas unos años. Con
respecto a sus recuerdos de la infancia, comenta que se ha sentido reprimida por su educación.
Es algo de lo cual se ha percatado con el paso de los años, aunque en aquel momento lo percibía
como algo normal y que “estava present a tota la societat”. Alude a la moral católica, presente
tanto en su casa como en la escuela, como un elemento que repercutió intensamente en la
relación con su cuerpo y en la manera de relacionarse con los demás. Recuerda que en la escuela
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“la cosa era molt puritana” y no faltaban las llamadas de atención y las prevenciones respecto
al cuerpo y a la relación con los chicos.
M: Per exemple: : “¡Cinco minutos para ducharte!”, a dutxar-te ràpid... Si parlaven de los
chicos: “A los chicos ni apropar-te”. (...) Ho recordo molt bé, que et deien: “Cuidado
cuando bailéis con chicos, cuidado la proximidad del cuerpo”, i coses d’aquest tipo...
(Entrevista a Mercè, p. 101)

Más que olvidado, el cuerpo era algo silenciado, fuente de problemas y foco de numerosas
prohibiciones. Explica que, aunque no sintió que le afectara especialmente, en las familias, “el
fet de ser noia era més problemàtic que ser noi”. Expresa que era algo que estaba muy marcado,
y que se hacía evidente, por ejemplo, en que había que tener cuidado de mantener relaciones
sexuales cuando salías con alguien, “perquè l’altra persona podia dir de tu coses”.
Este aspecto de la moral adquiere también gran presencia en la conversación con Dèlia,
quien también recuerda con descontento su etapa escolar en la escuela católica sólo para niñas.
D: Relació amb el cos no en teníem, saps? Vull dir, si per relació amb el cos volem dir
poder-lo admirar, poder-lo gaudir i fluir, com a cos teu..., no. (...) Anàvem al col·legi de
les monges i, bueno, des de que feies la comunió qualsevol cosa era pecat. Per tant no ens
miràvem. L’única cosa que podies dir era: “Estic gorda” o “estic prima”. [Risas] Però
relació amb el cos... (Entrevista a Dèlia, p. 130)

Durante su etapa escolar el late motiv en relación con este aspecto era: “Olvídate de tu
cuerpo, perquè és un pecat”, y explica con convencimiento la poca relación que ha tenido con
el cuerpo la gente de su edad, utilizando la expresión “descosificadas” para definirlo.
Des-cosificadas, desprovistas de cuerpo.
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Al hilo de estas experiencias personales, traigo al escrito una referencia de Baile (2003,
citado en Macazaga et al., 2014), quien afirma que la autopercepción del cuerpo es un
constructo dinámico que va variando en función de las experiencias vividas y las influencias
sociales. Son éstas las que determinan la manera en que pensamos y sentimos nuestro cuerpo
y de ellas se derivarán nuestros comportamientos con respecto a nosotros mismos y a los demás
(Gismero, 2002, citado en Macazaga et al., 2014).
Aunque no es fácil comprobar en qué medida pudieron influir estas valoraciones y
prohibiciones en la construcción del propio yo, sin duda son elementos que, tal y como
expresan estos autores, repercuten en la imagen corporal y el comportamiento del individuo.
Además de la repercusión de la escuela y del contexto sociocultural, aparece en las
conversaciones con algunas participantes otro elemento fundamental en la construcción de la
propia identidad y en la relación con el cuerpo: la familia, el contexto de nuestras primeras
relaciones.
Neus verbaliza con convencimiento la repercusión de estas primeras relaciones en su vida y
en la relación con su cuerpo. “Vinc d’una histórica familiar una mica dramática”, comienza
diciendo. La sensación de no haberse sentido bien recibida, de no haber escuchado palabras de
aprobación y, en especial, de no haber experimentado la cercanía y el contacto físico de sus
familiares en esa primera época de su vida, ha dejado una profunda huella en ella. Ninguno de
los regalos del enorme montón que recibía cada Navidad podía suplir aquella carencia. “No
vull tot això, no és això el que vull. Però ni tan sols ho verbalitzava”. Era, como explica ella,
un reclamo vital: “Necessitava que m’agafessin”.
Este aspecto adquiere gran relevancia en su vida y percibo que regresa a él en otros
momentos de nuestra conversación. En su relato manifiesta cómo se ha ido haciendo consciente
con el paso del tiempo de la influencia de este factor en la relación con su cuerpo.
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N: Bueno, que no me l’estimava [el cos]. Sí que em veia petita, perquè era una persona no
estimada i no agafada i no tocada. No sé, tocada... Es com que el cos no, no existe. (Neus,
p. 93)

Su cuerpo, al no ser tomado, abrazado, acariciado, no existía. “Vaig arribar a donar-me
compte que no l’habitava”, comenta. De esta necesidad imperiosa de sentirse reconocida brota,
desde muy jovencita, un deseo de búsqueda personal y autoconocimiento, para lo cual
emprende un sinfín de caminos distintos cuyo horizonte siempre es reencontrar a “la nena”.
S: Llavors una part de tu es com que necessitava... tornar a aquesta nena, no?
N: Exacte! Era com anar trobant trossets de la nena... Havia anat a tot lo conegut per trobarme, per trobar-me a mi...
S: A tu de veritat.
N: A mi de veritat, exactament. No a la que es va haver de conformar o haver d’estructurar
d’una manera per sobreviure. (Entrevista a Neus, p. 91)

5.5 “Estar bien con una misma”: resonancias intrapersonales
¿Qué ha ocurrido durante el proceso del curso? ¿Qué resonancias quedan de éste a nivel
personal, con respecto a su cuerpo y a ellas mismas?
Carmen explica que, desde que comenzó hace tres años a ahora, ha notado una evolución.
Considera que sabe mover más el cuerpo, que ha descubierto las distintas posibilidades que
éste encierra y cuán importante es ponerse en movimiento. Expresa que te hace sentir “mejor
contigo misma porque te encuentras más ágil, más cómoda…”.
C: Y, además, cuando sales —lo que cuentan en el grupo— sales con energía positiva y
dices: “¡Mira qué bien me encuentro!”. Merece la pena venir a hacerlo. Eso también es
importante, que tengas estos momentos…
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S: ¡Y ganas de continuar! Porque, continuar tres años…, es porque algo habrás notado
que…
C: ¡Eso mismo, has notado que te encuentras bien! Por lo menos, esa hora y media que
estás… te encuentras bien y, luego, cuando sales, pues también, estás en plan: “Bueno...
¡puedo hacer muchas cosas!”. (Entrevista a Carmen, p. 142)

Caigo en la cuenta de que, en las percepciones de las participantes acerca de la experiencia,
se encuentran íntimamente ligadas las sensaciones físicas y las sensaciones de bienestar
psicoafectivo, por lo que deja de tener sentido hablar de unas sin hacer referencia a las otras.
En concreto, Carmen apela al aspecto de la seguridad en ella misma, diciendo que, aunque
se considera una persona muy tímida, la experiencia le ha ayudado a abrirse más y sentirse más
segura.
C: Me ha abierto un poco, como que: ¿Por qué no lo voy a poder hacer? ¿Y por qué no lo
voy a poder expresar?, ¡soy así, y ya está! (Entrevista a Carmen, p. 140)

Por su parte, Mercè manifiesta que la expresión del cuerpo de manera libre le ha generado
una gran satisfacción personal y le remite a una sensación de amplitud: “Sóc gran, […] sóc
ampla, com a persona”. Este tipo de “dansa del moviment” le ha permitido descubrir una
nueva forma de entender la danza distinta a la que conocía, en la que, a través de propuestas no
dirigidas, “deixes expresar el teu cos, el mous tot”. Estas propuestas —que tienen como
horizonte el “qué” pero no el “cómo”— invitan a escuchar el propio cuerpo y moverse en
sintonía con él, sin forzarlo ni corregirlo en base a un modelo.
Mercè explica que se ha descubierto una persona más alegre y que, al hacer este tipo de
movimientos, se siente más conectada con su cuerpo. “La paraula potser seria que estic bé
amb mi mateixa.”, expresa.
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M: Em trobo com més alegre, clar que sí, i amb ganes de fer coses. També em passava
quan anava a GDS i quan vaig a estiraments. És a dir, moure el cos, a mi, no sé si són les
endorfines o lo que sigui que se’m mou..., deu ser l’hormona de la felicitat! [Risas] No sé,
però hi ha algo que es mou que fa que jo em senti molt millor. (Entrevista a Mercè, p. 98)

Tal como muestran sus vivencias, el movimiento del cuerpo conlleva beneficios mucho más
allá del plano exclusivamente corporal. Siegel y Payne (2012, citados en Ugena, 2014) afirman
que cuando algunas partes del cuerpo se contraen y tensan, el cerebro recibe mensajes físicos
de, por ejemplo, angustia, inquietud, ansiedad, antes incluso de que la persona se haga
consciente de tales emociones. Es decir, las sensaciones corporales dan lugar a emociones y
éstas, a su vez, a pensamientos e imágenes mentales. Esto implica a su vez que, a través del
movimiento y la relajación de estas tensiones, es posible incidir directamente en el estado físico
y emocional de la persona (Siegel y Payne, 2012, citados en Ugena, 2014).
Remei hace referencia al aspecto de las tensiones corporales, expresando que a través del
movimiento libre es posible ir trabajando las partes donde se acumula más tensión.
R: No sé, que el cos parla, no? [Risas] I parla des de les tensions, moltes vegades, crec jo.
Perquè sempre comentàvem entre nosaltres, que sembla que sortim més lliures. (Entrevista
a Remei, p. 115)

También explica que, a pesar de ser solo hora y media a la semana, la experiencia le ha
permitido ir sintiendo más su cuerpo e ir haciéndose más consciente de éste y de ella misma,
ya que se trata de una propuesta más relacionada con la expresión “d’una altra historia que
tens dins, que l’has de deixar sortir… en forma de moviment”.
Aunque las palabras recrean las vivencias conscientes de una persona, la historia vivida está
en su cuerpo (Vella y Torres, 2012, citados en Ugena, 2014), puesto que:
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Las palabras que expresen sentimientos, emociones, sensaciones, o ciertos estados
mentales y espirituales solo tocan el borde de las respuestas interiores que son capaces de
evocar las formas y ritmos de las acciones corporales. El movimiento puede decir más, a
pesar de su brevedad, que páginas enteras de descripción verbal. (Laban, 2006, p. 157)

En las sesiones, este aspecto de la expresión artística a través del movimiento puede
favorecer que se ponga en marcha un proceso inconsciente de simbolización, que “permite
asimilar, digerir, metabolizar, comprender de forma profunda, más allá de explicaciones
racionales, elaborar percepciones, emociones y experiencias” (Moreno, 2016, p. 60).
Por su parte, Dèlia hace referencia al aspecto del bienestar que siente posteriormente al
momento del curso. “Dino amb un gust…, perquè estic molt feliç, estic contenta”, expresa. Y,
aunque considera que para que la experiencia pudiese dejar un poso más profundo sería
necesario poder realizar la actividad de manera más asidua, valora positivamente lo que le
aporta en el momento y el hecho de que “deixes lliure el cos d’una manera al·lucinant”.
Neus, por otro lado, destaca en especial la repercusión de la experiencia más allá de la
sesión.
N: En el moment, pot ser estàs aquí i fas, però després quan surto és quan em van venint
coses: “Hala! Aquest genoll que semblava que el tenia ja mig rovellat i ara veig que no...”.
I camino com més posada, amb els hombros més ben posats. (Entrevista a Neus, p. 79)

Explica que la experiencia le ha ayudado a integrar las partes del cuerpo y a equilibrarlo
más, ya que sentía que tenía un lado del cuerpo más dolorido y menos “resistente” que el otro.
Pero, en especial, destaca un elemento clave:
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N: M’ha servit i em servirà per donar-me compte que el moviment és important i que el
cos físic s’ha de cuidar i valorar-lo i, si comences abans, millor. No el deixes. Jo l’havia
deixat perquè em feia mandra, no m’agradava. (Entrevista a Neus, p. 79)

Conocer el cuerpo, explorarlo, cuidarlo y valorarlo, son algunas de las resonancias del curso
que permiten ir rompiendo poco a poco con la concepción de cuerpo-máquina (Lacan, 1953,
citado en Dolto, 1986) y favorecen la integración de éste como una dimensión imprescindible
de la identidad de cada individuo.
5.5 Cuerpos en diálogo: resonancias interpersonales
Uno de los aspectos más destacados de la experiencia son los que hacen referencia al aspecto
de la relación entre las participantes. ¿Qué ha significado y aportado el hecho de compartir el
curso en grupo y junto a otras mujeres?
Todas hacen referencia al hecho de sentirse a gusto con el grupo, a pesar de que la relación
no ha trascendido mucho más allá de las horas de actividad y las salidas que han realizado
juntas al teatro como parte del curso. “Pero en cambio, en el momento que estamos [juntas],
te sientes unida”, expresa Carmen, quien menciona también que el hecho de tratarse de un
grupo pequeño le ha ayudado a sentirse más cómoda. Para ella, cada grupo con el que ha
realizado la actividad le ha aportado algo distinto y, respecto al grupo de este año, considera
que, aunque todas son muy distintas entre sí, “entre todas hacemos una”.
Uno de los elementos en los que pongo mi atención durante las sesiones que observo es en
el contacto físico con su cuerpo y el de otras personas, que siempre requiere de una cierta
complicidad y es un factor significativo en la relación con el cuerpo y los demás. En la
conversación, le pregunto por cómo ha vivido ella el tema de este contacto físico con las
compañeras:
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C: Yo creo que ni lo pensamos, lo del contacto. De momento no ha habido ningún rechazo,
ni me he sentido mal. […] Muchas veces sí que te tocas o así e invades un poco el espacio
del otro, pero […] tienes una confianza hacia la otra persona y un respeto, y no notas el
rechazo a este contacto. No, no, al revés. (Entrevista a Carmen, p. 142)

En este espacio de confianza y respeto juega también un papel crucial el acompañamiento
de Helena, quien, según expresa Carmen, favorece “que tú te sientas cómoda, que no te sientas
aislada”.
Neus considera que el hecho de haber estado anteriormente con grupos que no conocía en
los cursos formativos de la Universitat de l’experiència, le ha ayudado a estar más predispuesta
a iniciar esta experiencia y compartirla junto a otras personas, con quienes, según comenta, se
sintió cómoda desde un primer momento.
N: Hem anat fent-nos com complicitat. No ens coneixem, eh? Però el moviment..., una a
prop de l’altra i jugant, fent coses primer en parelles..., això ja et fa obrir cap a la mirada
de l’altra persona. […] Has d’interaccionar amb aquella persona i, sense parlar, el cos parla
molt. (Entrevista a Neus, p. 80)

De manera progresiva, se invita a que la atención se vaya “ensanchando” hacia las
compañeras y el espacio, sin dejar de poner atención en el movimiento del propio cuerpo. De
esta manera, se busca mantener un foco múltiple: en la acción personal, en la acción grupal y
en el entorno, de forma que “cada persona es a la vez sensible hacia los otros e independiente
de ellos” (Brugarolas, 2015, p. 311). Las propuestas estimulan a mantener la mirada abierta a
las compañeras y sus movimientos a la vez que se mantiene la atención en una misma y el
propio movimiento. Esto también pone en marcha el pensamiento y puede generar algunos
interrogantes valiosos como, por ejemplo: ¿cómo puedo proponer algo sin imponerlo?, ¿cómo
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puedo dejarme inspirar por lo que hacen los otros sin abandonar mi propio movimiento? ¿de
qué manera afecta la mirada de los demás a mis acciones?
Otro de los elementos clave para Neus acerca de las sesiones es que se trata de un espacio
libre de prejuicios, en el que, en palabras suyas, “no hi ha judici”. Este aspecto permite
trascender los estereotipos y la mirada estigmatizadora tan presente en nuestro entorno, la cual,
en ocasiones, se encuentra presente no sólo en “los otros”, sino constituyendo también
“máscaras del individuo hacia sí mismo y de él hacia el mundo” (Moreno, 2016, p. 52).
En la línea de esta reflexión, Dèlia también comenta que “ningú no s’hi fixa en què fa
l’altre”, en el sentido de que no se dedica a comparar o valorar si unas lo hacen mejor que
otras, sino que se concentra en ella, se deja llevar por la música e interactúa con las demás
compañeras. Aunque la relación entre ellas no vaya mucho más allá de las sesiones, destaca la
sinceridad del cuerpo durante el encuentro: “són moviments d’una gran sinceritat, en aquell
moment és una relació molt sincera”.
Explica que ha experimentado un cambio con respecto a la vergüenza que en un primer
momento le podía generar el hecho de dejarse llevar por la propuesta junto a personas que no
conocía.
D: Home, jo crec que totes podíem tenir [barreres], no? Ja no per l’edat, sinó que segons
com pensis, aquestes bestieses ara aquí davant de la gent...
S: Perquè no estem acostumats, potser, no?
D: Però des del moment que “aquestes bestieses” desapareix del teu vocabulari, ja no
penses “aquesta bestiesa”, penses: “Estic estupenda, ara estic gaudint d’això...”. I
desapareix qualsevol barrera. (Entrevista a Dèlia, p. 122)
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Desde su experiencia, aquello que sin duda ella destaca como valioso e interesante de la
propuesta va más allá de los beneficios físicos que puede comportar el desarrollo de la actividad
y tiene que ver con este aspecto de la relación y del “compartir allò especial que jo estic fent i
que em provoca la música”. Dèlia valora el hecho de que se trate de un grupo reducido y
destaca “aquesta mena d’intercanvi” que se da en el encuentro entre unas y otras a través de
los cuerpos en movimiento.
D: És més important això, trobo —al menys en la meva experiència, no?—, el haver ballat
d’aquesta manera amb les companyes, que el ballar ha estat com parlar entre nosaltres
sense dir. (Entrevista a Dèlia, p. 120)

Cuerpos que hablan, es así como lo expresan. Más allá del lenguaje verbal, se genera un
encuentro, un diálogo, donde los movimientos hacen de palabras. Tal como expresa Mary
Wigman, la danza es una “lengua viva” que habla, a través de imágenes y metáforas, de sus
emociones más intimas y de su necesidad de comunicación (Wigman en Colomé, 2010, p. 55).
A su vez, esta comunicación requiere también de una escucha atenta: a lo que sucede en el
interior del cuerpo, en el espacio y con las otras personas.
Mercè destaca esta presencia de la dimensión relacional, que según ella ha favorecido el
acompañamiento cercano de Helena y el número de personas que conforman el grupo. A
diferencia de otros espacios más masificados y despersonalizados, valora el tipo de encuentro
más personal que se da en el curso. “Trobo que hi ha més connexió amb les persones”,
comenta, y expresa también que se trata de una propuesta menos centrada en lo individual y en
la que poder compartir y relacionarse.
M: Fem uns moviments que ens entrellacem. Hi ha més relació entre nosaltres. (...) Ella
ens diu: “Feu grups de tres, com si parléssiu”. Parlar no parles, és el cos. Al principi de tot
a mi em feia molta gràcia perquè teníem que descobrir què és lo que volíem dir. (...) Una
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història inventada amb moviments de cos, saps? Això era molt maco i fa que les persones
interactuïn més, encara que no ens coneixem de res. (Entrevista a Mercè, p. 98)

En cada una resuenan matices distintos, pero todas hacen referencia al núcleo de la relación
con las otras, que encuentra su lugar y se nutre de elementos como la confianza, el respeto, la
seguridad, la complicidad… que conforman el ambiente.
Remei enriquece estas percepciones haciendo referencia a la mirada:
R: És que... Jo no sé si ha sigut només per aquest curs, però és això d’obrir la mirada, de
mirar de diferent manera... Perquè vam fer també un taller teòric amb l’Helena, dins del
curs de Moviment, que van ser quatre sessions, i era una miqueta això... mirar com mirem
les coses, no? (...) Que també mires d’una altra manera tot, obres la mirada a les coses... i
potser a la gent, també. (Entrevista a Remei, p. 108)

Abrir la mirada, mirar de manera distinta… son algunas de las resonancias que manifiesta
Remei y que encierran una gran riqueza en su aparente sencillez. Esa reflexión me remite a una
de las principales aportaciones que puede conllevar el movimiento y la danza y que consiste en
la posibilidad de explorar y hacerse consciente de las sensaciones y emociones que provocan
algunas situaciones durante la sesión y que, de algún modo, pueden remitirnos a otras
situaciones de la vida cotidiana (Ugena, 2014). Por ejemplo: la reacción al contacto con las
compañeras, la sensación acerca de tener que hacer de líder o guía en alguna propuesta, la
capacidad de mantener la atención en las demás y en una misma, la tendencia de la propia
postura o de la dirección de la mirada, etc.
Estas situaciones pueden evocar preguntas significativas acerca de una misma que
favorezcan una mayor conciencia y la oportunidad de elaborar “nuevas formas” de responder
a éstas. Tal como afirma Ugena (2014) “la danza es un medio óptimo para tomar conciencia de
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las emociones, identificarlas, nombrarlas, comprenderlas, regular su intensidad, expresarlas y
canalizarlas” (p. 246).
Remei identifica y se hace consciente de algunas sensaciones sobre la experiencia y explica
que en un inicio le generaba una cierta dificultad el hacer cosas en grupo y tener en cuenta a
las otras personas, porque no estaba acostumbrada a un tipo de propuesta que implicara abrir
la mirada a los otros.
R: En general totes les coses que jo he fet de moviment i així són com més individuals. I
això ho ha afavorit, la relació amb els altres, el tenir en compte als altres. (Entrevista a
Remei, p. 115)

Comenta que poco a poco ha ido tomando confianza con las otras compañeras y con ella
misma, dejándose llevar y abriéndose a la relación. Y, en consonancia con ese aspecto del
intercambio del que hablaba Dèlia, hace referencia al hecho de que se genera una cierta
reciprocidad, “un agafar de les altres i que les altres agafin de tu”. Porque considera que, de
algún modo, todas buscan algo similar: sentirse a gusto, que el cuerpo se mueva y poder
explorarlo un poco. “Jo penso que totes estem igual, una miqueta, i fem de mirall les unes de
les altres”, comenta.
Compartir, intercambio, reciprocidad… son términos que evocan una clara conciencia de
que la propuesta grupal enriquece la experiencia. Estas resonancias interpersonales aluden al
aspecto de la comunicación, que representa una de las principales aportaciones del movimiento
y la danza. La comunicación y la expresividad son dos experiencias íntimamente relacionadas
entre sí que, sin embargo, se diferencian en un aspecto. Según Salzer (1984), la expresión es la
emisión consciente o inconsciente de mensajes y signos, mientras que la comunicación es lo
que hace que esos signos o mensajes emitidos sean recibidos, comprendidos y sentidos de
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manera común. En el contexto que nos atañe, ¿tiene sentido una expresividad sin vocación
comunicativa?
R: Mirant el moviment de les altres... [...], pues vas ampliant i et vas descobrint també, et
vas descobrint en el moviment de les altres persones. Aplicant-te’ls a tu. (Entrevista a
Remei, p. 107)

Tal y como se hace patente en las percepciones de las participantes, la experiencia adquiere
mayor valor en el encuentro, donde aquello que cada cuerpo expresa tiene un eco en los otros
cuerpos, donde los cuerpos en el espacio se co-implican conformando un todo, donde aquello
que cada una “ofrece” se transforma en otra cosa y pasa a pertenecer al grupo.
5.7 ¿Dirigir o acompañar?
Escuchando las narraciones de las participantes caigo en la cuenta de un elemento que, aun
estando claramente presente, no adquiere en ningún momento el papel protagonista de la
historia: el acompañamiento de Helena. Hace posible la experiencia, la guía y la dota de
dinamismo, sin convertirse en el foco de atención.
Carmen expresa que “lo hace fácil” y acompaña con tacto y sensibilidad, “para que no te
sientas excluida en ningún momento”. Las propuestas de movimiento consisten en pautas
abiertas que ofrecen la posibilidad de que todas puedan explorar los movimientos libremente,
promoviendo que cada una se exprese a su modo y según su propio deseo. Tal como exlica
Carmen: “La riqueza también está en moverte como tú te encuentres más cómoda”. Mercè lo
expresa de la siguiente manera:
M: No és una coreografia, no. El moviment és lliure, lo que passa és que aquí hi ha una
pauta. Hi ha la pauta de: “Tu has de moure tot el cos. Mou mans, peus...”. T’ensenya una
mica però tu mous segons a tu et diu, els moviments són lliures. (Entrevista a Mercè, p.
95)
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Helena combina propuestas más focalizadas en el movimiento de una misma con otras de
parejas, tríos o en grupo que implican abrir la atención a las demás compañeras y en las que,
tal como explica Mercè, “pots anar fent moviments que siguin coordinats amb l’altra, que un
moviment d’una et porti un altre moviment a tu”. Esta intencionalidad relacional de las
propuestas permite ampliar el foco de atención y generar un espacio de creación compartido,
sin necesidad de que el rol de quien acompaña el grupo sea el de mostrar un modelo a imitar y
ser el foco de las miradas. El protagonismo, los tiempos, el proceso de creación… no
pertenecen tanto a quien dinamiza la propuesta, sino al propio grupo.
Por tanto, el papel del acompañante conlleva aprender a situarse en el lugar adecuado,
encontrando el equilibrio entre el “estar ahí” y el “hacerse a un lado” cuando es necesario,
promoviendo la autonomía del grupo.
N: D’una manera molt subtil, ella ens porta, però també ens dona un tros de llibertat i de
joc, no? I no et diu mai: “Això no està bé”. (Entrevista a Neus, p. 78)

Al contrario de lo que ocurre en algunas actividades dirigidas y tal como se explicó
anteriormente, no existe en este caso una manera correcta de hacer las cosas, por tanto, el rol
de quien acompaña no debería ser el de corregir. El acompañamiento debe promover que el
sujeto “despierte” y se movilice (Planella, 2016), pero no desde la violencia simbólica, la
sugestión o la intervención directa en el proyecto creativo, sino a través de una actitud de
coherencia y apertura que favorezca la confianza y la promoción de las potencialidades de cada
persona (Moreno, 2016).
R: De vegades veus: “Oi, què malament!”, i ella ho veu sempre en plan positiu. Et reforça.
I dius: “Doncs, potser no va tan malament, no?” [Risas] (Entrevista a Remei, p. 109)

La actitud por parte de Helena de atención y reconocimiento a las participantes y sus
capacidades, en equilibrio con la generación de un espacio de libertad y exploración, promueve
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la autonomía al mismo tiempo que favorece que éstas se sientan valoradas y parte del grupo.
De igual modo, las propuestas se encuentran en consonancia con estos principios que sostienen
la práctica.
Las apreciaciones de las participantes y las observaciones que realizo de algunas sesiones
me hacen poner la atención en un tipo de propuestas en concreto, que invitan a que cada una
puede sentirse reconocida y “protagonista”, siendo guía para las demás. Estos ejercicios en los
que cada una puede tener su momento para liderar son una oportunidad para “tomar las
riendas”, reconocerse como individuo creador y capaz de aportar a otros, explorar las
sensaciones que despierta ser referente, aprender a tomar decisiones, etc. Por otro lado, permite
trascender

la

idea

de

“reproducción”

y

abre

la

pregunta

de:

¿cómo

puedo

seguir/conectar/dejarme inspirar por el movimiento de la compañera, sin caer en la imitación?
Este tipo de propuesta me lleva a pensar en el concepto de “zona de desarrollo próximo” de
Vygotsky, con el cual el autor hace referencia a la distancia “entre lo que las personas pueden
descubrir o comprender cuando se les presenta algo frente a ellas y lo que pueden generar por
su propia cuenta” (Bruner, 1988, p. 85). En este sentido, es relevante poder realizar propuestas
que supongan un reto, por un lado, pero que a su vez sean abordables y enriquezcan el
desarrollo de ciertas habilidades o aprendizajes, tal como va ocurriendo a lo largo de todo el
curso.
En algunas sesiones, se propone un espacio al final en el que poder compartir libremente y
de forma voluntaria algunos ecos sobre la sesión, lo cual ayuda a establecer un puente entre la
realidad interna vivida y la realidad compartida con los demás.
C: Cada una se expresa, lo que en ese momento necesite […], lo que ha sentido. Y
encuentro que eso también está muy bien.
S: ¿Crees que ayuda a nivel de... conocerse el grupo… o de una misma?
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C: Sí, sí, de conocerse, porque cada una lo ve diferente, y entonces dices: “¡Uy, pues sí es
verdad! Ha comentado esto y no me había dado cuenta”, ¿no? Sí, eso yo creo que enriquece
mucho el grupo, que cada una expresemos nuestras cosas. (Entrevista a Carmen, p. 144)

El espacio de puesta en común de lo vivido a través de la palabra ayuda a reelaborar el
significado de la experiencia y, tal como explica Carmen, enriquecerla con las percepciones de
las compañeras. Aunque la verbalización no es el principal modo de expresión y representación
de la propuesta, la palabra permite adquirir mayor conciencia acerca de lo vivido. Tal como
expresa Moreno (2016), cuando se ponen en movimiento la palabra, el juego y la
representación, que a la vez se interrelacionan con el pensamiento, la emoción y la acción,
puede desplegarse el máximo potencial de la propuesta, lo cual favorece el desarrollo de
procesos de simbolización.
Todos estos aspectos acerca del acompañamiento y el tipo de propuesta que surgen de las
percepciones de las participantes, dejan constancia de los principios pedagógicos que sostienen
la propuesta y nos ofrecen pistas sobre los elementos que pueden favorecer que la experiencia
sea significativa y se generen las resonancias y aportaciones mencionadas anteriormente.
5.8 Envejecer en femenino
¿Qué significa envejecer? ¿Qué cambios conlleva? ¿Cómo han repercutido en la historia de
vida de este grupo de mujeres?
Escuchando las narraciones de las participantes caigo en la cuenta de la cantidad de
respuestas y matices que encierran estas preguntas y en lo necesario que es ir más allá de los
discursos dominantes y los tópicos, para hacer visible la diversidad y complejidad de las
percepciones de las mujeres mayores en torno a estos temas.
Trato de ahondar en la cuestión de los cambios que el envejecer conlleva para comprender
qué tipo de cambios han dejado huella en ellas y cómo han vivido este proceso.
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Para Remei, quien había trabajado como maestra en una escuela, el momento de la
jubilación fue algo progresivo durante los cuatro años previos al momento de la jubilación
total.
R: Aquest curs passat que ha sigut el primer [com a jubilada] tampoc ha sigut ben bé crític
en aquest sentit sinó que més bé ja ho desitjava, perquè veia que la feina ja no era la feina
que a mi m’agradava, perquè estava molt desconnectada per les poques hores que anava a
l’escola, i anava obrint camins per fer altres activitats que m’omplien. (...) Ha sigut més
crític el aguantar quatre anys en que l’escola ja no era l’escola que jo havia viscut, no?
(Entrevista a Remei, p. 116)

Aunque las relaciones con los compañeros seguían siendo buenas, el hecho de no estar tan
presente en el día a día implicaba para ella sentirse un poco fuera y una sensación de que “la
feina ja no tenia ni importància”. Cuando comenzó con la reducción de jornada y trabajaba
pocas horas, experimentó un cierto choque al romper con la rutina y los horarios habituales:
R: M’aixecava i dic: “Ai, si no tinc res a fer! I què he de fer?”. Era recol·locar-me també i
per això ja vaig començar a buscar coses, perquè era allò de: “Bueno, si no hi ha res a
fer...”. Estava descol·locada. (Entrevista a Remei, p. 114)

Después de “tota la vida funcionant amb l’horari”, ha optado por guardar el reloj,
literalmente. Poco a poco se ha ido acostumbrando a los tiempos y ritmos distintos y a esos
horarios que, a diferencia de antes, “te’ls montes i tries tu”.
Mercè decidió jubilarse a los 65 años, aunque se planteó alargarlo unos años más, dado que
disfrutaba haciendo su trabajo y gozaba de libertad para organizarse.
El hecho de jubilarse le significó un choque y una sensación de que “ja no serveixes per
res” y considera que tanto para ella como para muchas otras personas resulta difícil reencontrar
el propio lugar porque debes aprender a organizarte de otro modo. Pero en especial, aquello
que le resultó más duro fue el aspecto referido a los cambios en las relaciones sociales:
61

M: Al principi ho portava malament, no em va agradar. Es passa malament perquè jo estava
acostumada a treballar amb gent universitari i jove, com tu. Llavors et trobes que no parles
amb ningú. D’una setmana per una altra, diguéssim,... “Ostres tu, però si avui quasi no he
parlat!”. Jo aquí no tinc com un grup d’amigues, perquè jo tenia amigues a la feina, però
estan totes treballant. Encara sortim a fer un sopar algun dia, però... no anem a fer un cafè.
Això se’t talla, no estàs al dia de les coses... Ara t’has de buscar fer alguna activitat, algun
museu, alguna exposició... Però bueno, et quedes una mica... sola. (Entrevista a Mercè, p.
103)

Aquello que para ella implica un cambio más evidente es la disminución de esa relación
social y la consecuente soledad, que no logran solventar las distintas actividades con las que
“llenar” el tiempo.
Explica que la “Universitat de l’experiència” permite coincidir con gente y adquirir otras
obligaciones pero que, más allá del espacio de la clase, lo agradable para ella es poder “ir a
tomar un café”. Este hecho de compartir un café contiene, en realidad, un gran simbolismo y
representa, casi poéticamente, un sentimiento profundo y un deseo de encuentro.
Para Dèlia, en cambio, el hecho de jubilarse supuso una total liberación, después de 40 años
trabajando y haciendo algo que no le hacía realmente feliz. A diferencia del “¿Y qué voy a
hacer si me jubilo?” que tanto inquieta a otras personas mayores, para ella significa sacarse un
peso de encima y poder centrarse en el estudio, que es lo que realmente le apasiona.
D: Ara m’ho passo molt bé. Ara tinc 25 anys, no 65. I estic buscant per aquí i per allà a
veure què vull ser quan sigui gran. Picotejo de literatura, de filosofia i encara no tinc clar
què vull ser. [Rialles] (Entrevista a Dèlia, p. 126)

El estrés y la insatisfacción que le habían generado esos años le llevaron a tomarse un año
completo de descanso, hasta que al curso siguiente decidió comenzar un grado en la universidad
y continuar con su pasión por el estudio.
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Neus, en cambio, tomo la decisión de dejar su trabajo después de nacer de su segunda hija.
Sus padres se pusieron enfermos siendo aún ella aún muy joven y, además de cuidarlos a ellos
—puesto que era hija única—, debía cuidar también de su hija, a quien aún amamantaba. El
exceso de responsabilidades, la rabia acumulada y la falta de apoyo y comprensión en casa, la
llevó a tomar esa decisión. Neus se dedicó mucho a sus hijas, con la intención de que pudiesen
experimentar esa cercanía y ese cariño que ella tanto había añorado.
N: Mentre vaig anar tenint les filles amb una edat que jo m’ocupava d’elles, pues
m’ocupava. Quasi no tenia temps en què vull jo, què m’agrada i què no m’agrada. (…) He
canviat bastantes coses en relació a com vaig viure la infància, l’adolescència... Sí que he
mirat de canviar-les-hi a les meves filles... Però jo no em tenia en compte, jo anava fent…”.
(Entrevista a Neus, p. 90)

Neus cuida. Cuida a sus padres, cuida a sus hijas, pero poco a poco se da cuenta de que
volcarse en los otros sin poder tenerse en cuenta a ella misma, le hace seguir sintiendo
insatisfecha. “Jo diria que vaig interpretar el paper que s’esperava de mi”, expresa.
¿Qué parte de ese “descuidarse” es una decisión personal y qué parte es una consecuencia
inevitable de la estructura social que la envuelve?
Recupero un fragmento de Freixas (2008) al hilo de esta cuestión que explica:
Pocas investigaciones se centran en los múltiples roles que habitualmente desempeñan las
mujeres y sobre los efectos nocivos que producen la acumulación de cometidos diversos y
simultáneos a los que se ven sometidas a lo largo de su vida, especialmente en la parte
central de ésta, en la que se superpone la crianza de sus hijas e hijos, con el cuidado de sus
padres y madres ya mayores, el funcionamiento de un hogar y el desenvolvimiento eficaz
en el mundo público. La falta de un apoyo sistemático y eficaz supone un alto nivel de
estrés para las mujeres (…). A las mujeres se las considera las cuidadoras fundamentales
de la especie humana; sin embargo, son cuidadoras sin contrapartida. (p. 47)
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5.9 Re-conocer el cuerpo
¿Qué percepciones tienen las participantes acerca del proceso de envejecimiento y los
cambios en su propio cuerpo? ¿Qué les preocupa? ¿Qué valoran como importante?
Mercè ha ido percibiendo algunos cambios en su cuerpo en los últimos años y, al mirarse al
espejo, se da cuenta de que “l’estructura [del cos] és completament diferent, és d’una persona
gran”. Sin embargo, aquello que en especial le preocupa es el aspecto de la movilidad y la
pérdida de la autonomía, la imposibilidad de valerse por sí misma. “Jo no vull donar treball a
ningú”, comenta.
Al igual que ella, Neus también hace mención al hecho de que una de las cosas que más le
preocupa respecto al ir haciéndose mayor es que llegue un momento en que sus hijas tengan
que cuidarla y hacerse cargo de ella. En la conversación destaca un punto de inflexión en su
vida, a la edad de 60 años, en la que vivió una crisis fuerte que atribuye en parte al hecho de
que su madre había fallecido teniendo esa misma edad, tras muchos años estando enferma.
N: Jo ara els he passat i no em sento tan gran com veia a la meua mare. M’ha quedat com
molt gravat. [I em dic:] “Hosti! Jo em vull anar fent gran, però trobant-me bé!” I clar, aquí
és quan ara realment dic: “¡Espabílate! Fes coses!, que et facin moure’t, que et vinguin de
gust. (Entrevista a Neus, p. 82)

Freixas (2002) hace referencia a estos aspectos mencionados anteriormente, a través del
siguiente fragmento que muestra una realidad compartida por muchas mujeres:
Las mujeres manifiestan la existencia de una estrecha relación entre vejez y dependencia.
Temen, en primer lugar, encontrarse en una situación de vulnerabilidad que las lleve a
depender de otras personas para realizar las actividades cotidianas que siempre han
realizado por ellas mismas y para ellas, pero también para los demás. Y, en segundo lugar,
les atemoriza sufrir las enfermedades y la dependencia que afectaron a sus padres y de las
que, en su mayoría, se hacen cargo en el presente. En este sentido, conocen el esfuerzo y
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la entrega que ello implica, por lo que se acercan de un modo más profundo y cercano a la
realidad de la dependencia. (p. 76)

Neus explica que, a partir de ese momento de crisis, comenzó a cuidarse más y a querer y
aceptar su cuerpo, descubriendo que esos cánones de belleza que durante mucho tiempo habían
sido para ella sinónimo de perfección, no eran más que absurdas creencias.
Remei, por su lado, explica que a lo largo de su vida había sido un poco descuidada con el
cuerpo y destaca lo mucho que le aportó el yoga al respecto, a pesar de que ella no lo hacía con
la intención de mantener el cuerpo sino de encontrar serenidad y bienestar. Aunque valora
como importante el hecho de poder hacer actividades para mantener la movilidad y estimular
también la ment, considera innecesario el hecho de “manipular el cuerpo” para poder mostrar
un aspecto joven. En su opinión, se ha pasado de no mirar ni valorar el cuerpo a hacer de él
casi un producto comercial y considera que esto también se encuentra presente en el caso de
mucha gente mayor, que intenta hacer todo lo posible por tratar de disimular la edad.
R: T’has de fer vell i t’has de fer vell. Per més que et vagis fent parches arribaràs a vell,
encara que estiguis tot guapo [risas], i et moriràs. (...) L’aparença de jove ha de ser dintre.
Jo sé l’edat que tinc i penso: “Per dintre no em sento d’aquesta edat!”, saps? (...) Pots tenir
el cos molt bé, però si tota la teva vida està orientada a que aquest cos llueixi i així, tampoc
és estar sans, això, no? Que s’ha de mantenir el cos bé, però que siguis conscient de que
manes tu, no que mana el cos. (Entrevista a Remei, p. 111)

Esta reflexión sintoniza con la idea de “envejecimiento confortable” (Freixas, 2008), que
trata de matizar las perspectivas del “envejecimiento activo” o el “envejecimiento satisfactorio”
en los que subyace la idea de que, por un lado, para “no envejecer” hay que mantenerse
necesariamente activa y conservar una apariencia física de mediana edad y, por el otro, que “el
objetivo del buen envejecer es precisamente no envejecer, no ser ‘vieja’ o, al menos, no
parecerlo”. (Freixas, 2008, p. 53)
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6. Conclusiones
El siguiente escrito tiene la intención de recoger las resonancias de la experiencia e
identificar algunos elementos significativos sobre la propuesta. Aunque las percepciones de los
beneficios del curso y de algunos cambios en ellas pueden encontrarse influenciadas por
muchos otros factores y experiencias, estas aportaciones últimas no tienen una intención
evaluativa sobre la incidencia del curso, sino la intención de recopilar aquellos aspectos que
han contribuido a una relación más auténtica con el cuerpo y las demás personas.
Muchas de las resonancias expresadas por las participantes remiten a la idea del cuidado del
cuerpo. Poner la atención en éste y explorar las posibilidades del movimiento en relación a una
misma y a las demás, les ha ayudado a tomar mayor conciencia de éste. Algo tan aparentemente
elemental pero tan complejo al mismo tiempo como puede ser sentir el cuerpo, escucharlo y
conocerlo es el primer paso para poder valorarlo y cuidarlo. La experiencia ha sido vivida como
una oportunidad para reconocer cuán importante es tomar conciencia del cuerpo y su
movimiento, no solo desde la perspectiva de promover un envejecimiento activo y saludable,
sino también como medio para conectar con un movimiento más auténtico y alcanzar un
autoconocimiento más integral.
Aunque sería precipitado asociar que la poca conexión con el cuerpo de algunas
participantes a lo largo de su vida se debe a las características del contexto sociohistórico, bien
es cierto que muchas de sus aportaciones remiten al hecho de que el cuerpo no era apenas
tenido en cuenta y, en numerosas ocasiones, solía ser asociado a lo pecaminoso. Esto ha
repercutido en el imaginario individual y colectivo de la sociedad y, de manera más o menos
consciente, en las vivencias en torno al cuerpo narradas por las participantes.
Casi todas explican que la mayor parte de las propuestas corporales de las que habían
participado hasta el momento o a las cuales solían tener acceso tenían un enfoque dirigido, por
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lo que reconocen en esta propuesta una oportunidad para poder explorar el propio movimiento
desde un enfoque menos rígido y pautado. Esta propuesta centrada en la escucha del cuerpo y
una expresión más libre es experimentada como una vivencia distinta y enriquecedora en la
que poder relacionarse con su cuerpo y con las demás en un ambiente de respeto a los ritmos y
capacidades de cada y en un espacio de confianza y no juicio.
Tal como evidencian las numerosas referencias de este grupo de mujeres, las sensaciones
corporales se encuentran íntimamente ligadas con el bienestar psicoafectivo. Las propuestas de
relajación y de movimiento libre individual o en grupo, han tenido una incidencia en el estado
físico y emocional y han favorecido esa sensación de “salir más libres” a la que hacen alusión.
A partir de estas resonancias sobre la experiencia es posible identificar algunas aportaciones
significativas de ésta a nivel intrapersonal, entre las cuales destacan que: permite “liberar el
cuerpo”, favorece una mayor conciencia corporal, permite el reconocimiento de las propias
posibilidades, promueve la expresión de las emociones, favorece la mejora de la movilidad,
refuerza la autoconfianza, etc.
En referencia a las resonancias interpersonales, destaca el valor del encuentro, del diálogo
a través del movimiento danzado y la expresión con vocación comunicativa. El juego, el
contacto corporal, las dinámicas de creación y composición en grupo… han invitado a un
acercamiento progresivo y a la posibilidad de abrir la mirada más allá de una misma. El
encuentro ha implicado un intercambio, una aportación mutua a través de la cual descubrir algo
más sobre ellas mismas y sus capacidades, identificarse con las demás y crear juntas en un
ambiente de confianza. El grupo amplía horizontes y permite descubrir “lugares nuevos”,
“formas nuevas” de estar en el mundo que rebasan los límites de lo que la práctica centrada en
uno mismo podría aportar. Las participantes expresan que, a través del movimiento y la danza,
han podido “hablar sin decir”, dialogar desde el cuerpo, abrirse a la relación y comunicarse
más allá de las palabras, desde lo que son, sin prejuicios ni etiquetas.
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En este proceso personal y grupal, ha adquirido especial relevancia el acompañamiento de
Helena, quien ha sabido estar presente sin coartar la libertad y autonomía de cada una. Ha
favorecido que el curso fuese un espacio en el que cada una pudiese abrir la mirada y encontrar
su propio movimiento, más allá de lo que puede ser considerado correcto o incorrecto, estético
o antiestético, un cuerpo adecuado o inadecuado. Cuando se desdibuja esa línea, se están
cuestionando, de manera indirecta, los discursos dominantes que, desde la rigidez, enaltecen la
perfección, la belleza, la juventud, la normalidad, etc. La experiencia muestra que aquello
valioso no está en aprender a reproducir idénticamente un modelo o un patrón determinado,
sino en escuchar y reconocer el saber del cuerpo que ya habita en cada una —más allá de la
edad y las propias habilidades— y que se multiplica en el encuentro.
Algunos de los elementos que destacan como significativos son: el juego y el ingrediente
“lúdico”; la música “asistemática”, que invita a dejarse llevar desde un movimiento menos
automatizado; el grupo reducido, que favorece una mayor cercanía y una atención más
personalizada; la entrada progresiva en la propuesta al inicio de la sesión; las dinámicas no
dirigidas, que proponen un horizonte pero no indican un camino único para llegar hasta él; la
combinación de propuestas individuales y grupales, que se van introduciendo de manera
progresiva en la sesión; el espacio para la puesta en común a través de la palabra; las dinámicas
de composición y creación grupales, que ayudan a mantener la mirada abierta; el desarrollo de
una muestra final conjunta, etc.
A partir de estas resonancias es posible concluir que la experiencia ha sido enriquecedora y
ha contribuido al bienestar biopsicosocial de las participantes a través de un espacio de
exploración y desarrollo de las capacidades físicas, creativas y de expresión mediante el arte
del cuerpo.
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NEUS – Entrevista 1
S. A veure... Tu, a part del curs de Moviment, estàs fent a la Universitat de l’experiència alguna
cosa més?
N. Aquest any no, però he fet. Aquest any és el cinquè any que estic a la Universitat de
l’experiència. Vaig començar pedagogia a Mundet...
S. Ah, sí? Jo estic estudiant allà també. Vas estar estudiant allà?
N. Sí... A la Universitat de l’experiència, eh?
S. Vale.
N. Pedagogia.
S. Perquè la Universitat de l’experiència, em deia la Dèlia que també està a Badalona... A
diferents llocs!
N. A nou o deu llocs, està. Aquest any pot ser onze... Em va anar mooolt bé!
S. Sí?
N. El primer curs anava molt tímida, molt... (Sospira)
S. Ja...
N. A mig curs ja em vaig veure més bé, ja em vaig començar a sentir bé en tothom. El segon
fantàstic i després vaig anar a fer biologia.
S. Però...
N. Dos anys!
S. Però tu vas fent... no cal acabar x anys? Pots anar fent els anys que vulguis...
N. Sí, els programes són d’una durada determinada i no cal que acabis.
S. Llavors tu no vas acabar el de pedagogia?
N. Sí, eren dos anys.
S. Ah! Pensava que eren tots tres anys.
N. Nooo...
S. Vale, vale. Aquest era dos anys.
N. Sí. I el vaig acabar.
S. I et va agradar?
N. Sí, a mi sí. Em va servir molt, a nivell personal... Molt, molt, molt. Vaig començar a treure la
timidesa, venia de Vilafranca i em semblava que aquí tots serien, no sé...
S. Com més de ciutat?
N. Sí... Tonteries...
S. ... que cadascú té.
N. Que cadascú té. Sí.
S. I el segon llavors vas fer...?
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N. Biologia. Dos cursos.
S. I vas acabar l’any passat.
N. Sí. Mooolt bé també. Molt, molt, molt. Ho vaig trobar molt interessant, els temes. Els profes
fantàstics també, ho disfrutaven i això, es transmet. Si veus que un profe disfruta... ho veus de
seguida.
S. Clar. Es trasmet molt, oi?
N. Ho sentien, lo que explicaven. Després vam fer alguna sortida també.
S. I feies, a més, assignatures comuns amb els grups de grau... O no?
N. A pedagogia, sí. A biologia, no. Perquè es lògic. A biologia no podem anar a una classe de
grau. Hi havia gent que sabia. Es veia ràpid per les preguntes que feien. Hi havia un que era
físic o que era químic, llavors ja li sonava però hi havia altres que no ens hi sonava tant. Al
principi anaven perdudes però després...
S. Com vas conèixer la Universitat de l’experiència?
N. Una amiga de Vilafranca, un dia me la vaig trobar en el tren i em va explicar que estava fent
literatura aquí, a la Universitat de l’experiència. I em va venir la cosa de dir: “Si esta dona ho
fa...”, que més o menys teníem uns estudis semblants... “Jo també ho puc fer!”. Llavors em
vaig apuntar, vaig fer la preinscripció... “Bueno, jo faig la preinscripció...”. Així com jugant, no?
I el impacte el vaig tenir quan vaig veure que havia sigut acceptada.
S. Ho vas fer així com: “A veure què passa?”
N. Sí, sí! Tenia ganes però... “A veure què passa?” I quan vaig veure el meu nom... (Riu)
S. Perquè a més no hi ha moltes places, no?
N. No... Fa quatre anys hi havia menys. Ara ha augmentat molt, hi ha molta demanda. S’ha
enterat molta gent.
S. Bueno... Ja em deien la Mercè i la Dèlia que pot ser hi ha molta gent que es queda en llista
d’espera...
[Ens canviem de lloc per poder gravar millor]
N. M’entens, oi?, quan deia que necessitava venir al jardí...
S. I tant... Aquest lloc és paradisíac.
N. Llavors és com conservar una miqueta més lo que hem treballat, saps?
S. Que es queda curt a vegades? O què?
N. No, però aconseguir aquesta qualitat en la vida quotidiana a mi em costa. Aquesta qualitat
de benestar, d’harmonia amb les companyes, a mi no m’és fàcil o no m’era fàcil fins ara. Tret
d’algun..., de que, bueno, vaig a pintar... Sí que alguna vegada ho he aconseguit, però en la vida
quotidiana, d’estar fent menjar, de que una filla et demana: “Eh? A on està això?”...
S. Ja...
N. Pues, a mi personalment em costa més. Em distreuen coses.
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S. Llavors quan vas començar a la Universitat de l’experiència, com vas decidir fer el curs de
Moviment? Et van parlar? Coneixies algú que ho feia?
N. M’agrada. Vaig conèixer a l’Helena un dia que va fer una experiència aquí, en aquest parc.
S. De dansa?
N. No, d’escoltar els sons. Un projecte, mitjançant l’Ajuntament...
S. Sí, un altre projecte en que està ella, de salut i medi ambient...
N. Sí, sí. I aquestes coses m’agraden, no? I em vaig apuntar. I em va agradar, m’ho vaig passar
bé, perquè ens va fer com un joc i afegir la cosa del joc, ara, al cap dels anys, he vist que és
molt important.
S. El joc?
N. Sí, el joc. El joc comporta que no estiguis tan pensant: “Em quedarà bé...?”, “m’ha de sortir
bé...”, sinó que és més com un nen que fa una cosa i es deixa anar i ho fa lo millor que sap, i ho
fa, no? L’educació que he rebut i la que hem rebut moltes amigues d’aquesta generació meva,
era tot com molt estructurat, molt serio, no pots passar-te d’aquí a aquí. I arriba un moment
que dius: “No, això no... Algo no em quadra... M’apreta algo que es vol deixar anar, que vol
sortir, que vol riure, cantar i jugar”. Llavors aquest ingredient de joc em va agradar. Ens va fer
anar per aquí de dues en dues, amb els ulls tapats, escoltant, confiant en que l’altra persona
et guiava i això em va agradar, això m’agrada. Llavors em vaig apuntar a Belles Arts i vaig quedar
la 25 a la llista d’espera. I 25 és molt perquè et van cridant per ordre de la llista d’espera, però
25... segur que no. I va ser com una intuïció. Vaig dir “Jo surto d’aquí avui apuntada en algo.
M’és igual, jo m’apunto. No torno a venir a apuntar-me”. Va ser intuïció, vaig estar mirant què
volia fer. I la intuïció: “Apunta’m a Moviment!”.
S. I havies fet alguna cosa de moviment abans?
N. Molt poc. Havia fet tai-chi i, quan era jove, ioga. Però no m’agrada gens anar a gimnàstica
perquè això que et diguin: “1, 2, 3, pam, pam pam...”, no és per mi. No em va, és que no em
va. I lo que trobo molt interessant de l’Helena és que aquí, d’alguna manera, sense obligar-te,
és dir, d’una manera molt subtil, ella ens porta, però també ens dona un tros de llibertat i de
joc, no? I no et diu mai: “Això no està bé”. Al començament, a mi no m’agrada fer gimnàstica,
els genolls em feien mal, els braços... No puc estar massa estona així perquè em fan mal les
cervicals... El primer dia, vaig dir: “Mare meva, tot això del cap...”. I vaig sortir una mica així,
però: “Seguim!”. I, mica en mica, vaig anar veient que era al contrari, que m’anava trobant més
bé.
S. Que pot ser al principi et feia una mica de mal, però després...
N. Sí, sí, al principi, sí. Però ella ens deia: “Arribeu fins a on pugueu”. El cos, la veritat, quan et
vas fent una mica més gran... Jo ho he notat, eh? Que si no l’has mogut... Bueno, jo he anat en
bicicleta però no es pot dir... A mi no m’agradava la gimnàstica, perquè era massa quadriculat.
I al trobar això, que era com més espontani, com més de l’escolta del cos... Això sí que
m’interessa. Coses de fer, de consciència corporal, sí que n’he fet. Em vaig imaginar que una
mica anava d’això...
S. I a més, com que l’havies conegut fent aquesta altra proposta... Per què tu sabies que el curs
de Moviment el feia la mateixa persona?
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N. Sí, clar. Ho vaig mirar. Clar, clar. Ho miro. Ho llegim tot. Quan surt el programa jo m’ho miro
i, a part de mirar-ho, quan vaig decidir lo de biologia, vaig anar a l’edifici de física, al lloc. Vaig
als llocs i llavors ho noto. Noto: “Aquí no, aquí no...”.
S. Vas als llocs físicament per notar...
N. Sí, sí, vaig pensar “Aquí no em trobaré bé, no arribaré. Perquè anava sola, saps? Llavors vaig
anar a biologia i: “Sí! Aquí!”. Em vaig trobar bé en aquell edifici...
S. I per què és tan important per tu el fet de trobar-te bé? De sempre?
N. No, ara me dono compte més. Sí, els espais el cos els nota. Hi ha vegades que se sent que
no està a gust. Ara me dono compte més, abans sí que ho notava però no ho sabia.
S. Clar! Que pot ser estem acostumats a: “He d’estar aquí i he d’estar aquí” i no t’ho planteges...
N. Sí! Però ara sí. Ara estic bastant sensible. Llavors... Bueno, ara ho notes més.
S. Tu sí que vas començar al primer trimestre?
N. Sí, sí.
S. I des del primer moment que vas començar, et va agradar la proposta?
N. Els primers dies... No gaire. Però bueno, no gaire, perquè no em trobava bé, perquè em feia
mal i jo pensava: “Hosti!, no podré seguir...”. Però després vaig veure que ella ens ho facilitava:
“Si no us podeu agenollar...”. Jo que sé! Ella ens dona facilitats.
S. I el tipus de proposta, que era com més amplia, sí que et va fer sentir bé?
N. Sí, perquè veia que tenia ganes la setmana següent de tornar a venir. Quan fas una cosa i
esperes aquell dia, que arribi aquell dia, veus que et fa ganes, que t’il·lusiona..., doncs, per mi
es una senyal.
S. I has notat canvis a nivell de consciència corporal, que deies que era important per tu? Des
de que vas començar?
N. Sí, sí.
S. Què has notat? Pot ser en el moment o després?
N. M’ha ajudat. És com surto. En el moment, pot ser estàs aquí i fas, però després quan surto
és quan em van venint coses: “Hala! Aquest genoll que semblava que el tenia ja mig rovellat i
ara veig que no...”. I camino com més posada, amb els hombros més ben posats. Sí, sí que he
notat, eh?
S. I en relació tu amb el teu cos?
N. També. Perquè per exemple, moviments així de braços amunt, és que no m’agradava gens.
Amb les cames i això encara, però potser com que em costava, ja no... I ara és com que he
integrat més les parts del cos: la mà, el colze... Un cantó el tinc com més adolorit que l’altre i
pot ser m’ha servit per equilibrar-me una mica, així com els peus... En un peu m’aguanto més
que l’altre. Sí, sí que m’ha servit. M’ha servit i em servirà per donar-me compte que el
moviment és important i que el cos físic s’ha de cuidar i valorar-lo i, si comences abans, millor.
No el deixes. Jo l’havia deixat perquè em feia mandra, no m’agradava.
S. Ja... Pot ser perquè les experiències que havies tingut no eren tant d’aquest tipus, no et
trobaves tan còmoda?
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N. No, no em trobava còmoda, em sentia patosa... A lo millor anava a una classe que es posava
la profe allà davant i deien de seguir els passos i era l’única que no seguia. Em sentia incòmoda,
jo no sabia. I aquí, pues l’Helena ens fa com moviments espontanis del cos, sense pensar tant.
És com més sentint el cos i aquí és on per mi és la clau. Arriba un moment que no penses, que
fas el moviment que et surt, que el cos et demana però ja no el passes per aquí. (S’assenyala
el cap)
S. I tampoc estàs pensant tant si està bé o està malament, no?
N. Exacte! Una altra cosa: no hi ha judici.
S. I, per exemple, què és el que penses que aporta el grup? Per què penses que et trobes
còmoda en aquest grup?
N. No sé si ja totes veníem... Bueno, jo ja venia predisposada. M’ha anat molt bé passar els
quatre anys amb els altres grups. Estudiant, no en Moviment. Com que vam fer sortides, vam
fer viatges...
S. Si no potser t’haguera costat més?
N. No ho sé o potser no m’hagués posat perquè no m’hagués atrevit. Però sí que m’ha servit
doncs anar en grups que no conec, persones que no conec... I aquí, ja quasi en totes em vaig
sentir còmoda i l’Helena ho cuidava molt, això. Va col·laborar. I hem anat fent-nos com
complicitat. No ens coneixem, eh? Però el moviment..., una a prop de l’altra i jugant, fent coses
primer en parelles... Això ja et fa obrir cap a la mirada de l’altra persona. Tu i jo ara estem aquí
i estem parlant, però si ens poséssim a fer un joc, has d’interaccionar amb aquella persona i,
sense parlar, el cos parla molt. I ens vam anar comunicant, fèiem parelles i, llavors, canviàvem
de parelles i la mirada, saps? Les mans... Primer vas dient: “Potser... no m’acosto massa...”. Els
límits..., els límits de cada cos. Jo anava amb ganes de passar-ho bé, de jugar... I quan fèiem
jocs d’aquests, m’agradava molt com provocar una mica o... (Riu)
S. Com mirar a veure què passava amb aquests límits?
N. Sí, no sé. Això que anàvem caminant i a lo millor una es para... Doncs com fer alguna petita
trampa. “A veure si segueixen...” o “A veure què passa?” Però en plan de jugar. Tenia moltes
ganes de jugar, estava molt predisposada. Suposo que ha sigut el moment, eh? El moment en
el que jo estic com més oberta, eh? Abans potser no ho hagés fet. He necessitat obrir-me una
miqueta també, eh? Un procés.
S. Però aquest procés va començar des de que vas començar a la Universitat de l’experiència?
N. Nooo! Ja havia començat abans. Havia anat una mica amb una terapeuta de consciència
corporal, però això ja és un altra cosa.
S. I el tema aquest del joc és molt interessant perquè pot ser aquest espai no es troba molt
sovint.
N. Nooo! Clar que no! És tot molt quadriculat. Ho he trobat en alguna teràpia, en biodansa... I
sortia: “Oh! Què bé!”, no? Sí, en biodansa ho havia trobat una mica. Però, poques coses així en
grup. Vaig provar també d’anar a Vilafranca en un grup que em van dir que ballaven..., però
resulta que el que fan són balls d’aquells que hi ha que contar: “Un, dos, tres...”. No vaig tornar,
no era lo meu. Em sap greu però no, no és això.
S. Bueno, ho has vist molt clar, no? De seguida has notat què és el que t’ajuda.
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N. Sí, perquè també he vist molt clar on et porta la rígides mental, física i de tot.
S. Que potser ara necessitaves més trencar en això?
N. Una mica, on puc. En els espais que puc, sí.
S. Fins ara sí que has tingut possibilitat de trobar com aquests...? Per exemple, abans estaves
parlant del tema de que canvia molt depenent de la generació... Jo penso: “Les oportunitats i
el tipus de societat que m’he trobat jo i el que es va trobar la meua avia...”.
N. O la teua mare...
S. Bueno, sí, o la meva mare, és cert.
N. Quina edat té la teva mare?
S. 54 anys.
N. Bueno..., jo en tinc 64. Fins a aquella edat, encara. Però als 60... Per a mi els 60 van ser com
un: “Oh! Guau!”.
S. Per què?
N. No ho sé! Perquè em va impactar molt veure un 6 ja, al davant. “¡Ya estoy aquí!”. Que ja
havia passat més de la meitat... Bueno, què preguntaves?
S. Que potser el tipus de context que viu cadascú, jo crec que condiciona molt, en tot, però en
concret el tema del cos...
N. I tant!
S. I tu, como ho has viscut?
N. Molts tabús! Mooolts! I encara hi ha, eh?
S. Però creus que en comparació al que tu has viscut des de petita... O siga, tu com pots ara,
tirant la mirada enrere, adonar-te? Per què potser no tot el món ho percep, no?
N. Sí, ja m’agradaria que ho percebeixin... Jo em vaig anar donant compte que... És molt, a
través de les ganes de conèixer-te a tu mateixa. Això ja em ve molt de joveneta, no? Però lo
del cos... Vaig arribar a donar-me compte que no l’habitava, que no era conscient de que tenia
un cos, que no me l’estimava gaire. M’havien dit com coses una mica negatives, de petita i
això, i me les vaig creure, saps? Però tu això no ho veus. “Tens unes bones potes” I ja no me
fico vestits. Un exemple, no? I com això...
S. Sí, que pot ser hi ha coses que es queden molt gravades. Pot ser per molt més temps del que
voldríem.
N. Sí i a vegades has de fer com una feina de desgravació, no sé quina paraula dir-te. Bueno,
vaig passar uns anys que no n’era conscient perquè ja tenia prou feina amb tres filles.
S. I treballaves a casa amb elles? On treballaves?
N. La vaig deixar. Al mig. Entre la segona i la tercera, la vaig deixar perquè no arribava a tot i no
em sentia bé. Llavors vaig triar. Jo sóc sola, filla única... i no em va agradar gens, no ho vaig
viure bé. Llavors: “Pues venga... Tres, cuatro...”. Una mica inconscient, però bueno, fins a tres.
Vaig tenir tres nenes i vaig dir: “Vale, ja està bé”. Però lo que no sabia és que hi havia uns anys
que si ho vols fer mínimament bé has d’estar per elles i no arribava i vaig deixar la feina. Però
ara em desvio del tema...
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S. No, bueno, això està relacionat també amb el que deies de que no dedicaves temps al cos.
N. Sí, clar. Llavors no pensava en mi, no tenia temps. Ha sigut després, quan elles eren més
grans, que he tornar a recuperar-me una mica. A mi m’ha passat això, però clar, cada u...
S. Sí, però crec que al mateix temps sí que hi ha com punts comuns. Per exemple, quan he
parlat amb la meua mare ella em diu que ha tingut la sensació de que certs comentaris que,
potser t’han fet sense cap malícia, ostres!, te’ls emportes i després... en la roba que et poses...
Potser es posava robes molt amples perquè no es trobava a gust amb el seu cos... I, per
exemple, nosaltres som tres germans i jo sóc la única nena i crec que ella d’alguna manera s’ha
fet més conscient de certes coses al haver compartit també aquesta diferència de
generacions... I de: “Quin tipus de comentaris li faig jo a la meua filla respecte aquest tema?”.
N. Sí, sí també... Han sigut les meves mestres també. I tant! De primeres fan gràcia i t’enfada
també.
S. T’enfada el què?
N. Comentaris que m’han fet a mi les meues filles, que em feien enfadar també, però després
quan veia que sí, que tenien raó, deies: “Vale, vale, vale”, i deies: “Gràcies”. En això tenen raó
i, clar!, vas canviant les coses que veus que et diuen.
S. Que a vegades també depèn molt d’això, de les experiències que hem viscut. Llavors és tota
una feina de...
N. Sí, és feina. I, bueno, jo he triat anar per aquesta via i encara estic en aquesta via. I després,
una altra cosa: jo vaig tenir als meus pares malalts, molt malalts. I la meva mare es va morir als
61 i jo llavors la veia gran, perquè en aquella època, no sé... Jo ara els he passat i no em sento
tan gran com veia a la meua mare. M’ha quedat com molt gravat. “Hosti! Jo em vull anar fent
gran, però trobant-me bé!” I clar, aquí és quan ara realment dic: “¡Espabílate! Fes coses!, que
et facin moure’t, que et vinguin de gust”. Ara miro els anys que em queden – que no ho sé – i
jo no sóc de les que penso que fer-te gran sigui començar a tenir coses. Hi ha gent que diu:
“Bueno, és llei de vida...”. Què vol dir llei de vida? Em revelo una mica. A lo millor sí que tindre
algo, però si mirem de cuidar-nos... Almenys, haver fet el que està a la meva mà.
S. I que molta gent pensa que cuidar-se vol dir: “Vull fer-me gran, però estèticament trobarme que continuo sent jove”. És dir, que jo penso que el que tu m’estàs explicant, aquesta
introspecció i el connectar-te amb tu, no ha sigut només des d’un plànol... Ha sigut com molt
integral! Que pot ser té més sentit.
N. Sí, perquè jo a vegades no ho integrava. Ara sí. Ara valoro que si vaig a caminar per la platja
i toco la sorra... Perquè si et falla un peu... Ja l’has cagat! Si et falla un braç també, no? Ara sí!
Me n’adono parlant en tu, explicant-ho. Perquè clar, tot això no ho explico gaire. (Riu) I és
important tot, la vista... Els sentits! Que els hem oblidat una mica. Jo vaig començar fa uns
anys, que anava pels llocs i tocava les fulles, tocava els arbres...
S. Realment és retrobar-ho, perquè jo crec que quan som petits som molt més conscients
d’aquestes coses.
N. Sí, realment és tocar, tocar... No toquem! I ho passem tot per aquí. (S’assenyala el cap) Jo si
vaig a comprar roba, la toco també. No m’agrada comprar per internet, com fa la meva filla. Jo
vull veure-ho i, si puc, tocar-ho. Tocar. És una paraula important.
S. I també a la gent... Que no ens toquem molt.
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N. No, no... Com ho veus tu? Jo no sé com ho veieu vosaltres.
S. Bueno, jo crec que tenim com moltes barreres, a vegades. Potser són personals, potser són
preocupacions... Bueno, depèn. Jo... quan vaig començar a fer dansa des d’aquesta nova
perspectiva em vaig adonar que fins i tot jo em podia tocar com el meu cos com amb carinyo.
N. Hosti! Què bé! Què interessant! Això és altra. És un altre tabú que estic mirant de desfer. I
tant!
S. Doncs ja veus que són coses que ens passen a tots, una mica... Sí. Bueno, i penso que potser
aquestes experiències amb el cos ens ajuden a descobrir noves formes.
N. I potser ens tornen a viure d’una manera més des de l’origen..., no tan virtual. A mi no
m’agrada la vida virtual. És que al final acabarem... A vegades quedes a dinar amb algú i està
amb el mòbil... És com una vida amb una mica més de presència, de tota tu. Hi ha moments
que me la noto i em sento molt millor. Però després, ja me’n vaig i em costa com tornar, em
distrec...
S. O que surts i el món és d’una altra manera, no? Bueno, no sé, potser a Vilafranca és un altre
tipus de vida o de relació...
N. Bueno, et coneixes més, però des de la imatge que t’has fet, però potser tampoc és real,
saps? A Vilafranca ens hem fet imatges de les persones que vivim allà segons, a vegades, el que
hem sentit explicar. És més petit i coneixes..., saps si aquella persona s’ha separat o no s’ha
separat, si té fills... Saps més coses, no? Però no vol dir que coneguis a la persona tampoc. A lo
millor no has parlat mai.
S. Tenim una idea feta, no? Una imatge.
N. Una idea, sí. Són les idees les que ens separen, he arribat a la conclusió. I és una me...!
Perquè treure’t idees costa molt. Començant per un mateix. Són les idees que ens hem fet d’un
mateix... Per això jo quan venia aquí, venia a la Universitat, perquè m’hagués agradat de
joveneta anar a la Universitat però a casa meva... Era una família normal, ningú havia estudiat
i no es plantejaven... Als quinze anys ja vaig tenir feina fixa per tota la vida... Pues..., a mi
m’haguera agradat anar a la Universitat. Llavors, clar, quan vaig venir aquí, internet i tot... Jo
em vaig sentir com: “Oooh!”. I tant em feia tenir títol. Per a què vull jo ara el títol? Per això va
molt bé la Universitat de l’experiència. Però sí, em va agradar molt que em va ampliar la ment.
S. I per això també el tema de després... Quan parlaves del tema de la presència o la
consciència, que el moment aquell de sortir i estar aquí, és com continuar una mica aquest
moment, perquè potser fora, després...
N. Sí, després torno una mica al rol que feia allà, al poble i a vegades em porta una mica de
conflicte. Com pot ser que jo vaig a Barcelona, em trobo a gust, em canso menos, estic més
contenta... i arribo allà i m’enfado perquè em trobo una pila de plats? I tot això. Ara estic: “Si
allà estic bé, també he d’estar bé aquí”. Però em costa, encara no... Ho aconsegueixo a
estonetes.
S. Bueno, potser millor que si no haguessis fet aquest procés de consciència, no?
N. Clar, clar... Però llavors també em ve el rebote de “¡Coño! ¿Y por qué no hacen los otros un
poquito?” M’entra aquest rebote... Però bueno, ara ja me’l conec... (Riu)
S. A vegades jo sí que ho pensava: discussions... o aquestes idees que dius que ens fem... Faríem
un curs d’aquests, de trobar-nos des d’un altre lloc, de ballar o de moure’ns, o d’estar junts, o
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d’escoltar-nos... i jo crec que les relacions canviarien. De moment, el que a tu t’aporta a nivell
personal, no t’ho pot treure ningú.
N. No, no... I ara ja ho començo a fer. M’ha costat perquè no m’agradava parlar de mi tampoc...
i era molt tímida i molt reservada. I, bueno, pues ara ja començo una mica. I amb gent que no
t’ha posat cap etiqueta és una mica més fàcil... Com ara en tu, que no ens coneixem de res,
llavors és una mica més fàcil, és una oportunitat, no? Per explicar-te coses que has apuntat no
sé on... i ja està.
S. A vegades, és curiós perquè escoltant a altres aprens més d’altres i de tu mateix. Potser et
fas preguntes que no et fas habitualment i que és important també tot aquest treball
personal...
N. Per mi, sí. Perquè a mi el “dramón” de prises, de no respectar-nos... No m’agrada! Ja el
conec i no m’agrada! Ja he estat molt anys fent-lo. Vull mirar una mica d’anar cap aquesta altra
parcel·la, d’anar fent aquest camí, perquè també, quan ja l’has conegut una mica, aquesta altra
manera de relacionar-te amb les persones t’agrada més i et sents més a gust. És com que no
pots tirar enrere, perquè ja has conegut una manera que t’agrada més i a l’altra, a l’antiga, no
hi vols anar tant. Tu m’entens?
S. Clar! Tot i que a vegades surten... Jo, per exemple, vaig estar treballant fa dos anys amb nens
molt molt petits, d’un any i mig, i m’adonava que era com quan te poses davant d’un mirall,
no? Que veus tot el que no t’agrada de tu i que moltes vegades li havia criticat a la meva mare,
no? I em trobo que estic reproduint el mateix que jo estic criticant i a vegades, o escrivint o
parlant, és quan ets més conscient i ho pots canviar.
N. Si no et dones compte, repeteixes.
S. I t’enfades. I en realitat estàs enfadada amb tu....
N. Aaah! Anda que quan m’he donat compte que estava enfadada amb mi... (Riu) Jo pensava
que eren els altres... Llavors encara pitjor! Escolta, i tu... [Comiat]
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NEUS – Entrevista 2
S. En l’altra entrevista va haver un moment en que em vas parlar directament del fet de
pertànyer a una generació en concret i deies que hi havia també com molts tabús i certes coses
que condicionen, no?
N. Sí.
S. Si tu fas una mica la vista enrere, dels records que tens per exemple en relació a la teva
infància, la teva adolescència i tal, tens molts records a l’escola, a la família... respecte al tema
del cos...
N. Digues, digues, et segueixo...
S. Em vas comentar que a vegades escoltes coses respecte al tema del cos i que se’t queden,
no?
N. Sí, sí, sí.
S. I que ho vas arrastrant, d’alguna manera, no?
N. Sí, sí, ho he anat arrastrant...
S. Tu, quins records tens de coses que, potser era molt petita però sí que t’han quedat gravats?
Potser en la família, en la relació amb els pares o amb els germans... Ah, no, tu no tenies
germans!
N. No, no. Els vaig trobar a faltar moltíssim, en el meu cas. Bueno, jo estava en una família
desestructurada. Pares i avis vivint conjuntament, per part de ma mare.
S. A Vilafranca?
N. Sí, sí, sempre allà. I no es portaven bé, casi cap.
S. Entre ells quatre?
N. Sí, entre ells. Es que vinc d’una història familiar una mica dramàtica, amb discussions fortes.
I la meva mare sempre era com la víctima completament. Veure-la plorar... De molt petita. I
ara m’estava donant compte, en relació amb el cos, que jo me n’anava a dormir a la meva
habitació, però que continuava sentint discussions, males paraules... I me n’anava a dormir
amb una por, amb por... Clar, una nena que està sentint... Hi havia la porta tancada però allà
dintre pues jo passava molta, molta por. No veia el que estava passant però ho sentia. Por de
que es poguessin fer mal. Por.
S. No era tant, a lo millor, per tu...
N. No, per mi no. Entre ells. No pensava que a mi em poguessin fer res. Però persones adultes,
que te les estimes, no fa gràcia sentir... I tenia pesadillas. I a dia d’ara m’estic donant compte
que encara, a la nit, inconscientment, dormo rígida. Sí que té a veure el cos, perquè a lo millor
ha sigut com una mecànica de que sempre he dormit tensa. Però en començo a ser conscient
ara que començo a ser molt més conscient del cos. Perquè més o més he anat veient el meu
cos com en rigidesa, però de dia. Però de donar-me compte de que a la nit també, inclús la
boca... Això en quant al començament. Però va seguir. Però no n’era gens conscient jo d’això,
no? Jo més aviat lo que sentia era que jo feia nosa a aquella casa. I la meva mare em deia. “Es
que és tot per culpa teva. Es que tu has nascut...”. No vaig tenir una bona rebuda.
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S. Tu no notaves que hi hagués molt de contacte ni amb ta mare ni amb el teu pare...
N. No, gens.
S. Ni físic ni emocional?
N. No. A lo millor no volia. Hi ha alguna història d’aquestes... Que devia néixer sense voler. No
hi havia contacte. Per això el considero tant necessari. Perquè he sigut molt conscient de que
necessitava que m’agafessin. És molt necessari i potser d’aquí ja comença la meva búsqueda.
Jo als 15 anys ja anava a cursos de psicologia, d’educació infantil... Perquè era com un reclam.
S. Tenies curiositat per saber com fer-ho en un futur tu? O per conèixer-te millor?
N. Mmm... Una barreja. Es que era un reclam vital, quasi. Perquè sense allò no pots viure gaire.
Lo que sí recordo, per exemple per als reis, regals, regals, regals... Ple. No s’acabava. I jo en
silenci pensava: “No vull tot això, no és això el que vull”. Però ni tan sols ho verbalitzava, no?
Una cosa com molt íntima, meva. Però que... Sí, ha sigut potser el que m’ha fet començar
aquesta búsqueda. Però que llavors lo que passava era que tenia tanta por que quasi que em
quedava sense poder expressar res ni verbalment.
S. Tu això no ho parlaves amb ells?
N. Jo els hi tenia molta por.
S. I amb algú de la família, de l’escola o amb qui tinguessis algun tipus de relació?
N. Va ser més gran, eh? A l’escola diguem que m’oblidava. No volia ni pensar-hi. Alguna vegada
amb alguna monja que sabia la situació... Però es que tampoc em feia molta gràcia amb una
monja.
S. Perquè anaves a una escola que era catòlica... I era només de nenes?
N. Sí.
S. Sí que tens records de moments de sentir-te més contenta?
N. Sí, alguns sí. A les excursions. M’agradava molt anar d’excursió. A l’escola... Bueno... A
l’escola sempre em castigaven afora perquè xerrava. Sí.
S. Tot el que potser no xerraves a casa...
N. Clar, clar, vist ara... I m’agradava molt estudiar. Sempre. Com moltes inquietuds.
S. Tu tens la sensació de que aquesta mancança de que parlaves... En relació amb tu mateixa i
també amb el teu cos, com penses que influïa?
N. Moltíssim. Sí. Es que tampoc rebia paraules d’aprovació, tot el contrari. Clar, l’avia em deia:
“Es que no estimes a ningú, es que ets una...”. Clar, es que jo ho veia, que no podia confiar en
ningú d’ells. Perquè ells es tractaven malament.
S. I tu t’ho creies...
N. Clar, clar. Aquí està. Vist ara, eh? Clar que m’ho creia.
S. Com que l’espai de seguretat que havia de ser, al mateix temps... I tu, fins quan vas estar
vivint a casa amb ells?
N. Jo fins els 25. En aquella situació meva i a Vilafranca... I econòmicament pues érem
normalíssims. Ni se’m va passar pel cap anar a estudiar fora, per exemple. O marxar de casa,
anar a viure afora en un pis. Això ho feien els que a casa seva tenien més recursos econòmic o
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potser una mica més de cultura. No se’m va passar pel cap mai. Perquè als 15 anys ja vaig
trobar feina fixa per tota la vida.
S. On vas treballar?
N. Al despatx i després al departament d’informàtica d’una empresa. Estava bé. No és com ara,
que veig que està quatre mesos i després ja tornarà a pensar què vol fer. Amb tota la bona
intenció del món. Ja estaves allà, ni se’t passava pel cap buscar una altra cosa. Sort que vaig
estudiar cinquè i sisè de batxillerat i COU, a la nit, quan treballava. Sí que tenia ganes d’estudiar
més i llavors sí que vaig fer, pel meu compte. I això va ser el que em va començar a donar una
mica de vida.
S. Per què?
N. Pues perquè m’agradava estudiar.
S. Podies fer una cosa que t’agradava...
N. Podia fer una cosa que m’agradava, sí.
S. I la feina t’agradava?
N. Mig mig... Va arribar un moment que no massa, perquè era molt rutinària i, tancada allà dins
tantes hores... Però bueno, era... No m’ho plantejava. M’ho vaig començar a plantejar quan
vaig tenir la segona filla.
S. Quan vas deixar la feina... Tu em vas explicar que havies sigut fila única i que no volies que
la teva primera filla ho fos també. I llavors volies tenir potser una família més gran...
N. Sí, això sí.
S. Però que llavors vas veure com que cuidar... El que vaig entendre, no? Com que cuidar d’elles
implicava potser temps que si treballaves no tenies, no?
N. No, perquè tenia els pares malalts.
S. A casa també?
N. No, però anava cada dia i era bastant dolorós. Perquè després els meus pares... Cadascú va
anar a viure a un lloc diferent. Un malalt per aquí, l’altre malalt per allà... I pressions.
S. El moment aquest en que ets tu qui està cuidant a aquestes persones amb qui tu has
conviscut i que se suposa que t’han cuidat quan eres petita...
N. Bueno... Diguem...
S. Bueno... Amb aquesta sensació, potser, de no haver-te sentit tan cuidada com voldries...
N. No.
S. I com va ser aquest procés de cuidar? I, a vegades, d’agafar, de tocar, de relacionar-te...
N. Va ser durillo... I estava molt enfadada, jo. Perquè de fet m’estava tocant una cosa que...,
primer que encara no... La meva mare es va posar malalta molt aviat. Potser al 40. I el meu
pare més tard, però... llavors no em tocava. Perquè jo a més tenia la filla petita, que li vaig
donar pit bastant de temps. Tenia que donar pit a la meva filla petita i estava a Bellvitge amb
la meva mare que l’havien acabat d’operar i no tenia qui em fes relleu. Molt dur... Era jo sola.
Estava enfadada no sé amb qui. Es que ni m’adonava que estava enfadada. Gràcies a una
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amiga: “Es que estàs enfadada”. Pues igual sí. Estava enfada amb la vida. Per què m’havia tocat
allò?
S. El fet d’haver de cuidar durant tant de temps...
N. I d’haver de néixer en aquella situació...
S. Llavors, hi va haver un moment en que havies d’anar a casa del teu pare, de la teva mare i a
més a casa teva... I tu com senties aquesta responsabilitat?
N. Amb enfado, però també amb pena. Però es que no hi havia ningú més, perquè la meva
mare era filla única també.
S. I a casa? Per a tu, després de la teva experiència com a filla... El fet de ser mare, com va ser?
N. Això molt bé... Era conscient de que ho volia fer d’una altra manera, clar. I bueno, vaig estar
molt per elles, i a l’escola... Portar-les a grups d’esplai, a activitats...
S. I llavors el fet de deixar la feina va ser pel fet d’haver de cuidar del teus pares i també per
poder estar més a casa?
N. Sí, perquè va arribar un moment en que jo no em trobava bé. Devia portar acumulada...
tantes, bueno... la ràbia i coses negatives. I no em trobava bé, no tirava... Havia anat a psicòlegs,
els hi explicava, però no vaig trobar a ningú... Tenia la sensació de que no em comprenien el
que jo els explicava. I no vaig poder seguir amb cap, en aquell moment.
S. I a casa et senties que era una responsabilitat compartida entre tu i la teva parella o no?
N. No.
S. Perquè ell treballava també?
N. Sí, home, ell treballava. Tenia un bon lloc i, pues tenia responsabilitats... I aquí va començar
també un problema. Jo necessitava explicar coses i, l’altre tema per mi dolorós,: no estava
disposat a escoltar-me, a escoltar problemes..., perquè deia que li afectava a la feina.
S. ...
N. ...
S. Llavors tu tampoc parlaves...
N. També em costava molt parlar.
S. Perquè tu li necessitaves comunicar que no estaves bé...?
N. Sí. Bueno, fins que al final he vist que la que no estava bé era jo. Ell potser no estava tan
malament com jo o no n’era conscient. És igual, és una altre tema... Però jo em vaig dedicar
molt a les meves filles.
S. Com a decisió personal... I això sí que et feia sentir més tranquil·la amb tu...
N. Sí, clar, clar. Es que no volia que els hi passés el mateix, el mateix que m’havia passat a mi.
S. Llavors el fet de deixar la feina va ser, per a tu, una decisió que et va fer sentir bé i que
després, a més, va venir...
N. Una tercera.
S. I llavors tu ja vas poder estar dedicada a...
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N. Em vaig poder dedicar més a elles. I potser d’alguna manera més a mi. Es que no podia estar
concentrada a la feina. Quan tens tants problemes i no els pots verbalitzar, no els saps
gestionar, ningú te n’ha ensenyat... En el que més em va afectar va ser en que tenia una feina
que ara veig que no era adequada per mi perquè era de molta concentració. I com que tots el
problemes els acumulava, es quedaven guardats..., doncs tenia una manca de concentració
mental.
S. I a més la teva feina era de moltes hores de... como de cuerpo así, no? (Faig el gest de posarme rígida). Com d’una certa rigidesa, no?
N. Sí, sentada, sentada sempre dins d’un despatx. Però teníem feina, però la feina no em va
afavorir. Per una part bé, vaig estar contenta perquè em van seleccionar com a programadora,
en aquell temps, que eren els primer ordenadors que hi havia. De primer m’agradava, però
després, quants més problemes tenia menos em concentrava. Clar, patia.
S. I el fet de deixar la feina, a casa... Va ser una decisió que vas prendre tu, no va ser una cosa
que vas consultar al teu home o als teus pares...
N. Una mica, perquè vaig estar 10 dies que em trobava malament. Sí que ho vaig consultar.
S. Consultar, vull dir... No perquè ho haguessis de fer, sinó que no sé si va ser una decisió teva
només...
N. Sí, sí que ho vaig explicar una mica.
S. I et vas sentir recolzada?
N. Sí, encara, encara, sí. Però bueno... potser estem sortint un poc del tema, no?
S. Bueno, es que lo emocional té molt a veure, no?
N. Sí, moltíssim a veure. Llavors jo... L’autoestima, l’autoestima... (fa un gest amb el braç cap a
baix).
S. Ja... Tu també explicaves que quan ta mare va morir al 61 anys i que tu, llavors, t’adonaves
que... Tu la veies gran però potser ara penses: “Potser no era tan gran”, no? I que et feies
aquesta reflexió de: “No m’agradaria trobar-me així quan sigui gran”.
N. Exactament. Perquè quan jo tenia problemes pensava: “Què em diria la meva mare?”. Clar,
ma mare es va morir quan jo encara tenia la segona petita, en una època que, encara que
estigués malalta pues potser els hi deixava una estona, no? Algo em feia... No podia quasi
caminar, però hi anàvem molt, anàvem a dinar... I encara que amb ella no parlés jo sabia que
ella era la meva mare incondicional, d’alguna manera. I quan ja no hi va ser, doncs encara em
vaig trobar més perduda perquè mentalment pensava: “Què em diria la meva mare d’això? En
això m’apoyaría, la meva mare”. I al no ser-hi, pues aquests anys, que vaig tenir problemes de
parella, em vaig trobar més sola, en aquest cas. Sí que tenia amigues i segueixo tenint amigues,
però cadascuna tenia els seus fills, la seva història...
S. Llavors, tot i els teus records de la infància i que els últims moments de cuidar als teus pares
no van ser como: “Uauu”...
N. No. Però amb la meva mare sí, vam acabar... Bueno, potser vaig veure que de debò estava...
“Hosti, sí que ho està passant malament de veritat, sí que està malalta de veritat”. Mai havia
parlat amb mi, però després feia com... No la veia autèntica, no sé... Jo necessitava tenir una
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conversa amb ella, però segurament que ni ella ni jo en sabíem o jo esperava que fos ella i...
No hi va haver...
S. I deies que al veure com ella estava, com que et deies a tu mateixa: “Espabila”, no?
N. Sí, i m’ho dic. Es que jo la veia que es deixava influenciar a tope per la seva mare i no era
ella. Era molt submisa, no va poder ser ella. Feia tot el que el seu pare deia. Estava molt
influenciada pels seus pares, molt. I com que el seu matrimoni va anar fatal, potser ella es va
agafar als seus pares. Però no va poder ser ella... Jo li deia i ho veia que estava anul·lada. Això
em feia rebotar molt.
S. I tu et deies lo de “Espabila!” perquè potser pensaves que també t’estava passant a tu?
N. Sí, en part.
S. I aquest “Espabila!” en què es va transformar...
N. S’està transformant... Bueno, em vaig atrevir a venir aquí a classe. Va ser mica en mica...
Mentre vaig anar tenint les filles amb una edat que jo m’ocupava d’elles, pues jo m’ocupava.
Quasi no tenia temps en què vull jo, què m’agrada i què no m’agrada. Però tots aquests
sentiments han sigut com molt entrar dins meu, sinó aparentment, pues bueno, anàvem fent,
sortíem molt de vacances, les havíem portat a molts llocs... (...) D’alguna manera, encara que
no te n’adonis, a alguns nivells, tot i que he canviat bastantes coses en relació a com vaig viure
la infància, l’adolescència... Sí que he mirat de canviar-les-hi a les meves filles... Però jo no em
tenia en compte, jo anava fent, tot i que amb la meva parella anàvem “així així” i no ho podíem
quasi ni parlar... Però es que em vaig dedicar tant a les filles que això ja m’omplia també molt,
no? I aquí hi ha un fallo, hi vaig fallar perquè està molt bé dedicar-te a les filles, però també
havia de reservar un espai... per la parella. I aquí, por ambas partes...
S. I per tu?
N. Per mi...? No me’n recordava.
S. Vale. No t’ho plantejaves... O per tu el moment d’estar amb tu era el estar amb elles?
Segurament no és el mateix, no? Bueno, no sé...
N. Però quasi, eh? Quasi... Bueno, sort que no vaig deixar mai. Hi ha una cosa que no he deixada
mai i és important, eh? No he deixat mai el dibuix i la pintura.
S. Ah, sí?
N. Sí, això no ho he deixat mai dues coses: de llegir llibres d’autoajuda, que aquests m’aliviaven,
ni el dibuix i la pintura.
S. Allà a casa teva?
N. No, no, i a classes. I ara m’he donat compte que això m’anava estupendo. Venir aquí a classes
de dibuix, a classes de pintura... Això ho vaig fer any seguits, quan no treballava. Això és lo que
m’ajudava a connectar amb una part per mi, creativa, tot i que moltes vegades estava molt
insatisfeta... Perquè davant d’una tela en blanc no pots fer una altra cosa que treure com estàs
en aquell moment. I a vegades em sortien coses que “Ah, vale...”, però moltes em sortien coses
que deia: “Hostia, quina merda, quina merda...”. El resultat que veia no, no, no... Eren colors
molt potets, les pinzellades eren com... Hi havia un certa agressivitat. I llavors encara afegia
més enfado, no? (Riu) Però sort que vaig seguir, seguir, seguir...
S. Bueno, d’alguna manera t’enfadava però també t’ajudava a treure...
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N. Ara ho he vist! Sort que vaig treure tot allò! Ara ho he vist! I els llibres... Jo sabia què buscava.
Saps què buscava? La meva ànima. I buscava en llibres de diferents religions, d’autoajuda... Jo
sabia que hi havia algo que de petita ho tenia i que no sabia on era. Ho buscava en els Déus...
Ho buscava com fora de mi. Buscant això pues vaig començar a trobar el meu inconscient, vaig
anar com traient capes.
S. I el cos està molt en relació amb tota la resta de coses, no? Com em relaciono amb la resta,
els espais, les meves filles, els meus pares, la meva parella... El cos està present allà, no? Els
tabús, el judici...
N. Tot, tot, tot. Això ho vaig veure ja de gran, eh? No m’agradava. Va haver una anys que vestia
així com més clàssica. No sé, vaig seguir com... Jo diria que vaig interpretar el paper que
s’esperava de mi, d’alguna manera. Llavors ja vaig començar ja en la búsqueda, diga-li com
vulguis, búsqueda espiritual... Llavors vaig començar a veure lo que eren els rols, el rol familiar,
la consciència... Vaig entrar una mica en els nivells de consciència, però de gran, eh?, i vaig
començar a veure que jo estava fent el que s’espera de mi allà. No em sentia a gust, sempre
estava rebotada. Hi havia una contradicció, però implica el cos també. Perquè llavors el cos
meu estava com tancat. Vaig començar a llegir llibres que parlen del xacres, dels cossos i vaig
començar a entendre que hi ha més cossos a part del físic. Fins que un dia vaig dir. “Pero si no
me gusto, si me maltrato, si sóc dura amb mí!”. I que encara que no ho vulguis, amb les meves
filles no ho era, però amb algú sí que era dura, però aquesta duresa era en mi. Però el dia que
em vaig donar compte que la duresa era amb mi, llavors és quan pots començar a treballar
amb tu mateixa. Jo tenia molta teoria, però... Llavors vaig buscar una terapeuta, als 40... Em va
ajudar a entrar al cos, a donar-me compte de que jo tenia poder... No vivia la vida empoderada.
(...) Vaig estar sis o set anys. Però no s’acabava mai. Al final jo ja no volia. Jo no crec que s’hagi
de patir tant per equilibrar-te, però llavors em feia sentir el cos i me’l sentia desestructurat.
Però va arribar un moment que arribava a casa meva destrossada.
S. Tu deies que vas arribar aquí i que necessitaves jugar, no? Evidentment no és una teràpia,
però que tu valoraves
N. Perquè totes aquestes que t’explico sí que et treuen i vas al inconscient, però tot és molt
serio, és molt estructurat... Em feia enfadar, perquè estava apuntant però no em deia mai res,
no m’explicava... I jo ja volia que m’expliqués algo. Era molt secret... No m’agradava a mi
aquesta relació. Molt serio, molt rígid i jo vaig veure que hi havia una cosa dintre meu que volia
soltar-se. Al mateix temps que jo anava treballant tot això, no? La culpa... Tu no saps les arrels
que té la culpa.
S. Però culpa teva?
N. Sí, la meva, de l’entorn, de la religió... De la religió que en aquell moment vaig tenir. I ara
començo a veure que ara a la vida no hi ha culpa. Hi ha accions i, bueno, reaccions... Però tota
aquesta història mental que ens han posat jo me la miro con un poco de distancia, eh?
S. Llavors una part de tu es com que necessitava... tornar a aquesta nena, no?
N. Exacte! Era com anar trobant trossets de la nena... Havia anat a tot lo conegut per trobarme, per trobar-me a mi...
S. A tu de veritat.
N. A mi de veritat, exactament. No a la que es va haver de conformar o haver d’estructurar
d’una manera per sobreviure. A la de veritat. La nena volia sortir...
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S. Has parlat del tema de la pintura i del dibuix, que t’ha acompanyat, del tema de la lectura,
del teu camí interior... i després, em vas comentar que per a tu el moment del 60 anys va ser
com un poc...
N. Va ser com un impacte de donar-me compte potser del puesto on estava a la vida. Es van
fer més grans les meves filles i em vaig donar compte de: “I jo?”. Sí, entre els cinquanta i llargs
fins al 60, 61, pues va ser com... aquest jo, no? Et vaig explicar que al 60, als 61 vaig passar una
crisi. El metge em va dir: “Em sembla que tens una crisi existencial”. Li vaig explicar: “No sé què
em passa”. I potser era aquest retrobament meu. També va ser l’època en que jo tenia l’edat
que tenia la meva mare quan es va morir. No et sé explicar per quina raó ben bé. “Potser la
passo jo, aquesta edat. I si la passo, pues jo vull estar millor”. I vaig començar a canviar la idea
de que quan una persona es feia gran no forçosament tenia que estar malalta. Totes unes
creences que les tenia jo, no sé si les té la societat, eh?
S. Clar, d’alguna manera no penses que és la imatge que se’ns dóna?
N. Ah, clar! I em va començar a fer ràbia. Perquè hi ha dies que me trobo malament: el braç
em fa mal, el genoll em fa mal... Però era com un rebote de dir: “Ha de ser així forçosament?”.
Per una altra banda també sé que hi ha un petit espai de que ens creem, de que creamos la
realitat segons el que pensem. I estic per aquí...
S. Potser també un moment en que s’ajunten diferents coses... Es com que ja és aquest impàs
de passar del 5 al 6...
N. Aquest! Ja veig veure la corba així (fa un gest cap a baix). Em va espantar.
S. Per la por de dir: “¿Cuándo se acabarà esto?”
N. No, no, no, per una altra. (Riu) Perquè jo tampoc tinc ganes de que les meves filles hagin de
cuidar-me o d’estar...
S. Un poc com ho vas passar tu...
N. (Assenteix)
S. Llavors en part no és només per tu...
N. Per mi també. Suposo que és per mi.
S. Però també ets conscient de com repercuteix això...
N. I tant... Clar que repercuteix! Y es por eso. El meu home va tenir un ictus fa un anys i, clar...
S. I et tema de com et vas fent gran i el teu cos també va canviant...?
N. ... Pues que no em fa gaire gràcia. (Riu) Perquè et notes coses que dius: “Uauuu!”. Vaig més
lenta... I per què no anava a gimnasia? I per què no em cuidava abans? (Riu) Sí, he notat un
canvi físic en cinc anys, des de que vaig tenir la menopausa. Em vaig engreixar de cop, després
em vaig aprimar...
S. I el moment, que sembla que és com un poc tabú, que sembla com que és molt crític el tema
de la menopausa, no? Sempre és com “Oooh!”. Com que es percep un poc com momento
decandente, a vegades...
N. Sí. Sort que ja estava amb aquests temes i ja vaig poder gestionar-ho una mica diferent.
Diferent de les meves amigues. D’algunes, d’algunes... Perquè deien: “Uii, es que jo la nit em
quedo xopa, que els sofocons, que no sé què...”. Mmm... Bueno, a mi no me va passar això. I
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ja vaig començar a dir: “Bueno, no a tothom li té que passar lo mateix”. O a tothom que jo
conec. Jo vaig anar ampliant que hi podien haver altres maneres de fer que no coneixia, que
no sabia. I ara cada vegada ho crec més. La mateixa situació una persona la porta d’una manera
i una altra de una altra. En el cos, per què no? Vaig ser més conscient del meu físic. Vaig
començar a estimar el meu cos. Va començar a canviar de debò, de debò als cinquanta i llargs.
Al final he dit: “Bueno mira, els peus sí, m’agraden, les cames estan tortes... I què? Caminen.”
També tenia molta confusió amb els cànons de bellesa. Tenia moltes equivocacions en
creences. Todo tiene que ser simétrico. La belleza corporal, no? Però es mentida! Bueno, que
no me l’estimava. Sí que em veia petita, perquè era una persona no estimada i no agafada i no
tocada. No sé, tocada... Es com que el cos no, no existe. Després amb la meva filla vaig estar
cinc anys de lactància, vaig fer cursos de massatge infantil... Es que no vaig treballar, però
tampoc em vaig quedar a casa, vaig fer coses. De vegades em sento malament: “No he
treballat, no cobraré jubilació... Quina me..., no?”. Però vaig fer coses! Vaig fer de voluntària,
clar, perquè sinó em sentia inútil. I ho penso i és com: “¡Jolín, niña, qué polifacética!”.
S. I no només és la feina, no? Que a vegades es com que se li done importància a... Aquello por
lo que te han pagado es lo importante.
N. Clar, però bueno, però és així, no? I llavors vam formar el primer grup de lactància de
Vilafranca i vam fer cursos de massatge infantil.
S. Clar, quin canvi! Perquè aquest contacte al principi de la vida és molt important...
N. És molt important. Per això a la meva filla li vaig donar tres anys i mig lactància. Que algú
em deia que es que no ho entenia, que... I amb aquesta hi ha un lligam que es que no em puc
enfadar amb ella i hi ha un lligam molt fort. Amb les altres també, els hi vaig donar vuit mesos.
Però et diré una cosa, va ser el meu cos, de manera innata,... Jo vaig tenir els parts naturals.
Però de manera innata. És la cosa que m’ha anat millor a la meva vida: anar de part. A més a
més ho he disfrutat, ho he gaudit. Però també m’havia preparat. El meu cos ho volia, era com
si els meus pits em parlessin simbòlicament. Jo ho volia, ho volia! I ja està i em va anar bé. I una
comadrona, que jo coneixia, em va dir: No facis cas de ningú fora de tu. Perquè tothom
opinava. Però després aquesta petita es la que està més desengantxada de mi. És la més
autònoma, sap que hi sóc, però és autònoma i té criteri per ella. És la que té més criteri.
S. I amb elles sí que has intentat cuidar aquest contacte i aquest...?
N. Sí, amb una no m’ha sortit tan bé i encara estoy en ello. Amb la segon sí i bueno... També hi
ha la química, entre persones. La primera també em va conèixer en una època en que em veia
trista, amargada, una mica. I m’ho deia: “Que fas cara de son, que no sé què...”. Estoy en ello
encara, no està resolt. Jo cuidava a elles i no m’adonava encara ben bé de mi. No hi vivia ben
bé en presència. A vegades no sabia com fer-m’ho amb les tres, no sabia gestionar-ho. Però
bueno, ho he fet lo millor que vaig saber, t’ho asseguro! Però clar, ara m’agradaria fer-ho d’una
altra manera, però això només es pot fer quan l’altra persona també hi està en aquest moment.
(...) Per això m’interessa tant el tema que fas tu. Perquè sí, és important el contacte i el tocar.
És igual, si no saps què dir-li, a lo millor al teu fill, a la teva amiga... pues agafa’l per l’esquena
o... El tocar. Amb les meves amigues no ens toquem. Un petó, però...
(...)
N. Va ve conèixer altres coses i altres persones. I altres persones no convencionals, perquè les
convencionals més o menys estan posades com dins d’un patró. Una mica, no? Hi va haver un
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temps en que les meves amigues: “Aii, encara no sou avis, aii, encara no sou avis”. Jo callava,
però es que...
S. Tu ets avia ara?
N. Ara sí, però ara, fa un any i mig. Era com si ser avis fos lo que te hace más feliz del mundo. I
ara que estic començant a trobar-me a mi mateixa i començar a fer més coses pensava: “Vale,
sí, però, no sé, a mi no és lo que més feliç em fa ser avia ara!” Però no els hi podia dir, perquè...
“Sí, es que donen vida, els néts donen vida!”. I jo pensava: “Vale, però es que la vida també me
l’ha de donar... la vida, no només els néts. Sinó m’enganxaré en els néts, saps?”. “Ai, sí, es que
al menos quan ve el meu nét, quan tinc al meu nét estic bé...”. I quan no, no? Mmm... Ja et
toca, no? I les que no són avies... “Oii...”. És un patró, no? Una mica
S. Que sembla que sempre depens d’un altre per estar bé, no?
N. ¡Ahoooora! ¡Aquí has dado! ¡Aquí, aquí has dado!
[Comiat]

MERCÈ – Entrevista 1
S. Aquest és el segon any [del curs de Moviment de l’experiència]?
M. El segon any. Lo que passa que l’any passat només va ser l’últim trimestre, em sembla. El
primer trimestre no es va fer, es va fer només l’últim trimestre. Al primer no hi va haver perquè
no hi havia prou gent. Llavors, el segon trimestre, després de Nadals, ja es va fer el grup, que
va ser quan jo em vaig incorporar.
S. I vosaltres esteu a la Universitat de l’experiència i a més d’aquest curs esteu fent altres...?
M. No, jo no. És lliure, depèn de la persona. En principi jo vaig entrar només per Moviment,
eh? Perquè en aquell moment jo ja no em podia posar a la Universitat de l’experiència a enlloc,
perquè no hi havia places perquè els cursos comencen al setembre. Llavors jo vaig agafar i vaig
demanar plaça per fer algo més. Feia un any que estava jubilada i volia omplir més el temps
fent altres coses. I dic: “A veure, la biologia?”. Biologia, més que res per conèixer una mica més
a fons. Perquè ja en sé una mica, de biologia, però bueno... I em van acceptar, però llavors em
va interessar més fer italià. I llavors, clar, tanta cosa no podia fer. Perquè això del Moviment
no m’ho volia deixar. Després vaig a unes altres classes d’estirament per un altre tema de...,
d’una altra cosa.
S. Però no aquí a la universitat...
M. No. Aquí l’únic que faig és això, el grup de Moviment.
S. O sigui, finalment no et vas arribar a apuntar ni a biologia ni a italià?
M. A italià sí, però ho faig a l’Escola oficial d’italià, a l’Institut d’italià. Jo, la Universitat de
l’experiència ja la coneixia per una amiga meva que una vegada em va portar a una conferència.
I jo vaig estar mirant però... T’ha d’agradar una cosa que fas, no? A mi no m’agradava gaire tot
això de la literatura, la història i tot això... I vaig veure: “A veure quines altres coses fan que em
pugui apuntar ara al mes de gener, no?”. I vaig veure això de Moviment... Perquè jo, bueno...
M’interessava molt poder moure el meu cos, perquè jo sempre he intentat fer coses de
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moviment de cos, eh? També anava amb una noia que fèiem las cadenes musculares, o sigui,
moviment harmònic del cos. I vaig veure això i dic: “Bueno, em pot anar bé” i em vaig apuntar
i realment... bé. Perquè resulta que a l’altra noia que anava de cadenes musculars m’ho vaig
deixar per uns problemes que vam tindre. Al final no em va acabar d’agradar.
S. I coneixies a alguna de les companyes que esteu ara?
M. No.
S. O de l’any passat?
M. Bueno, de l’any passat coneixia a la Carmen i a la Dèlia. Les vaig conèixer en el curs.
S. I tu sí que havies fet com més treball de cos abans... o al llarg de la teva vida?
M. Bueno, al llarg dels últims anys sí que... feia això de reequilibri del cos mitjançant cadenes
musculars. Una noia que feia això que la veritat és que ho feia molt bé. I llavors, la veritat és
que la gent quan vaig començar em deia: “Se’t nota que et mous diferent!”.
S. Ah, sí? I tu t’ho notaves també...
M. Jo també m’ho notava, està clar. Perquè tenia més agilitat... O sigui, hi ha altra gent que en
té més que jo, però si no hagués fet res jo m’hagués quedat anquilosada, perquè hi ha gent
que té la meva edat i no es mou tant com jo, com nosaltres... Perquè ens movem, perquè
vulguis o no... jo tinc 68 ja, i elles potser són una mica més joves però bueno, andan por los
mismos, m’entens?
S. Clar...
M. I fer aquest tipus de moviment, per mi ha sigut una experiència molt agradable. Potser que
a lo millor encara et fa una mica de mal el genoll, però al final no te’n fa, eh? (Risas) Sí.
S. Que al principi tens una mica de bloqueig pensant que et farà mal i després...?
M. Sí, a lo millor comences i et fa una mica de mal el genoll. I dius: “Ostres!”, però després, una
vegada estàs en moviment... Lo que passa és que si tu dius: “No em moc perquè em fan mal
els genolls”, malament. Tu t’has de moure encara que et faci mal el genoll perquè després no
te’n farà. (Risas)
S. Clar, és el que t’ajuda...
M. S’engrasa, com si diguéssim, saps?
S. I com que també és un treball molt pausat, no? Que primer hi ha un moment de calentament
i, poc a poc...
M. Sí, sí, clar, perquè ella també... Als treballs aquests així ha d’haver-hi una mica de
calentament, saps? Perquè no pots començar a lo bruto a moure tot el cos sense haver calentat
una miqueta. Perquè has de tindre en compte que nosaltres movem totes les articulacions,
eh? Ara perquè has estat així, però a la classe normal comencem movent els peus, els genolls...
Allò que fem a la diagonal, ho anem fent... Però després, a una classe normal, aquells
moviments els fem durant tota l’hora.
S. I hi ha com una pauta com molt concreta però després cadascuna es pot moure com ella
vulgui... No és tant com una coreografia, no?
M. No, no és una coreografia, no. El moviment és lliure, lo que passa és que aquí hi ha una
pauta. Hi ha la pauta de: “Tu has de moure tot el cos. Mou mans, peus... “. T’ensenya una mica
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però tu mous segons a tu et diu, els moviments són lliures. Per això recordo que la Dèlia em
deia: “Aquí he perdut la vergonya!”. Bueno... No fa vergonya perquè som totes igual, entens?
Si fos una classe on totes fossin joves i fossis la gran, a lo millor diries: “Ostres!”, no sé, et
sentiries una miqueta..., perquè no venim del món de la dansa nosaltres ni dels moviments. Et
sentiries una mica cohibida. Però, el fet de que estéssim de la mateixa edat totes, això t’ajuda.
I també ajuda el fet de que si ara sí hi ha gent més jove també és maco veure com es mouen
les altres, eh? Perquè jo vaig anar a un taller que feia la Helena i la gent era molt més jove. Hi
havia de la teva edat i potser una mica més gran. (...) Vull dir que també va ser una experiència
agradable, però a lo millor perquè ja havia fet això, però posar-me allí sense conèixer, no hi
aniria. Diria: “Això és de gent més jove”.
S. Clar, tu portaves un temps fent aquest treball aquí i..., potser amb més confiança, i llavors
com que et va semblar que també...
M. Que, per què no provar-ho?, a veure lo que era... I ara ja he vist que es pot compartir. El
moviment... Cada cos té la seva manera de moure’s. Ja sé que amb la boleta jo no acabo
d’arribar amb els talons a terra, no acabo d’arribar perquè el meu cos no em dóna més i tampoc
hauria de matxacar, tampoc estic per matxacar-lo, saps? Però bueno, que bé, que em moc, que
em moc...
S. Que no et preocupa...
M. Que no em preocupa. (?) Per mi és satisfactori.
S. I del moment en que vas començar fins a ara, com has viscut aquest procés? En el primer
moment... et va agradar la proposta o...?
M. Home, la primera d’això dic: “Això és dur, eh?”. Sí. El primer any, eh?, perquè el segon ja
no. Però el primer moment era... Clar, et feia moure cada dia tot el cap. Exercicis de cap i...
“Colc, cloc, cloc...”. Ara ja no em fa: “Cloc, cloc, cloc...”. (Riu) Els braços... Quan arribava a casa
tenia agulletes. I deia: “Això no sé, no sé com anirà, eh?”. (Riu) Però al cap de tres o quatre
sessions ja és diferent, ja estàs més contenta. Al principi costa: “No sé jo això de moure tant...”.
Però després no, després veus que el teu cos va responent als moviments i això és gratificant
per una mateixa i... veus que ens podem moure. Vaja, que els moviments no tenen edat. O
sigui que tu faràs un moviment que arribaràs a terra, però jo faré el mateix moviment i arribaré
amb un pam, però per mi i pel meu cos i pel meu esperit (riu), serà gratificant igual perquè has
de ser conscient de l’edat que tens, no? Tu pots fer-ho. I després, et relaciones amb gent.
Tampoc és que tinguem una relació..., perquè és la relació de classe, però bé. A lo millor pots
sortir d’aquí i pots fer un cafè i també és agradable, perquè estem en una edat... Estic parlant
de les persones de la nostra edat, que estem jubilades, no? Que totes tenim la nostra vida però
jo crec que a totes en falta un altre tipus... d’acoplament amb altres persones. Perquè jo tinc
amigues de la meva feina, però una amiga de la meva feina ja no ho és tant, perquè ella té la
seva feina i, clar... Quan treballes tens unes amistats. Jo he treballat sempre amb gent jove i hi
havia gent que estava fent el doctorat, gent que fa màsters... I jo era l’encarregada de seguretat
i tenia molta relació amb gent jove. I llavors, al jubilar-me va haver un any que m’ho vaig passar
molt malament, perquè em trobava molt sola. Clar, em trobava sola perquè... [Abans, a la feina]
sabia les pel·lícules que feien, els concerts que hi havia, el cubata que està de moda... (Riu) I
llavors, clar, això de la Universitat de l’experiència està bé perquè la gent agafa grups, agafa
obligacions, no? Però a part també es necessita algú més per dir: “Anem a fer un cafè!”, saps?
I jo, per exemple, no ho tinc, això. A les ciutats més petites està, aquí no.
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S. Ja... Com una xarxa, no? De gent...
M. De gent del mateix poble que es troben més enlloc. Barcelona és més gran i amb això està
més deshumanitzat. Aquests petits grups van bé.
S. Clar, ajuden, no?
M. Ajuden per poder-te trobar bé amb tu mateixa. I, doncs jo tinc el meu marit i la meva filla
i... I bé.
S. A part de l’aspecte de satisfacció amb el propi cos, per exemple, el tema de: “M’estan fent
fer una proposta i de sobte em trobo que he de ser protagonista”. Per exemple, ara [a la sessió]
hi ha moments en que, d’alguna manera, sou més líder cadascuna, no? En la proposta que fa
Helena has d’estar allà sabent que hi ha gent que t’està seguint... Com ho vivies i com ho has
anat vivint?
M. Bueno, no m’ha preocupat, a mi. Perquè sé que els treballs que fem..., sé que l’altra gent
em pot seguir perquè són moviments que, com que son lliures... No ho he viscut com una
responsabilitat, ho he viscut bé. Que m’és igual ser líder que seguir. I si sóc líder, clar, he de
mirar una miqueta més que les altres em segueixin, però no, tampoc, perquè són elles que
m’han de mirar a mi. (Riu)
S. I et tipus de proposta t’ha fet sentir bé, no? O al principi et xocava una mica...
M. No, jo no m’he sentit mai malament. S’ha de dir que aquí l’Helena el que busca és que cada
vegada hi hagi un líder que vagi rotant. Que cada vegada hi hagi una...
S. A mi em passava, quan era més petita i vaig començar a fer dansa, tenia una idea de que
dansa vol dir que has de fer aquests passos, que has de tenir una tècnica, que has de tenir un
determinat cos... Però és com que en aquest tipus de dansa no es busca aquesta perfecció,
sinó que qualsevol cos i qualsevol persona...
M. (...) Sí. Jo al·lucino i m’agrada molt. És algo que he descobert ara, això de la dansa del
moviment, que no és tant la dansa de fer de puntetes i tot això, no? És com una expressió del
cos que és lliure i trobo que és una cosa àmplia que... A mi m’omple, em dona com una
satisfacció personal de: “Ah, mira, sóc gran”. Sóc gran, de que sóc ampla com a persona, no?
De moviment, de moviment... A mi em fa sentir bé això. Els anys ja pesen, no? I si tu forces una
miqueta, el cos et respon, i són moviments agradables. A mi anar al gimnàs... Ho he començat
mil vegades, eh? Però això d’anar i fer una tabla de gimnàs: “Venga, pum, pum!”. Gimnasia
sueca, gimnasia dirigida... Hi ha moltes persones als gimnasos.
S. Sí, és molt despersonificat, no?
M. Sí, i no te n’enteres de res. Quan anava a GDS érem 7 ó 8, a la que vaig de Moviment també
som 4 ó 5, 7 ó 8 màxim. Aquí igual. Trobo que hi ha més connexió amb les persones, saps?
Encara que cadascú faci lo que vulgui, al moment de classe hi ha més connexió. Perquè amb
aquests centres que hi ha tants ara, no hi ha ningun tipus de connexió.
S. I què penses que és el que fa que hi hagi aquesta connexió en aquest cas i en els altres no?
M. La professora... La professora i també el número de persones que hi ha. És impossible que
en un lloc que hi ha vint persones, la professora hi estigui tant a sobre. I ella tampoc està a
sobre nostre, però...
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S. I també és un treball més com tu amb tu, no? Normalment al gimnàs sembla que cadascú
treballa amb el seu cos...
M. Sí, i aquí comparteixes. Perquè diu: “Va, ara caminem totes amb un... d’això...”. O bé fem
uns moviments que ens entrellacem. Hi ha més relació entre nosaltres. Hi ha algunes vegades
que diu: “Bueno, i ara heu d’acabar com a figures. Els vostres braços, que parlin!”. Ella ens diu:
“Feu grups de tres, com si parléssiu”. Parlar no parles, és el cos. Al principi de tot a mi em feia
molta gràcia perquè teníem que descobrir què és lo que volíem dir. Jo recordo que volia dir
que havia agafat una cadira, l’havia portat a una altra habitació, l’havia baixat a l’ascensor...
Una història inventada amb moviments de cos, saps? Això era molt maco i fa que les persones
interactuïn més, encara que no ens coneixem de res, eh?
S. Ja... I que potser no parles, però potser no cal ni tan sols parlar...
M. Perquè ja, els mateixos moviments et fan que comprenguis lo que diu l’altra persona.
S. I tu has descobert alguna cosa teva o del teu cos que no sabies?
M. Jo he descobert, si vols que et digui la veritat, que sóc una persona alegre! (Riu) Sí, que sóc
més alegre de lo que em pensava. Jo ric molt a gust. A la feina també reia, eh? La gent em deia:
“Sempre tens la rialla a la boca!” I ara aquí he descobert que... Clar, és una etapa de la vida que
no tens les obligacions que tenies. No tens l’obligació de la feina, encara que te’n busques
altres, eh?
S. Fas coses igualment, no?, però...
M. Fas coses igualment i tens obligacions, però d’una altra manera. I llavors, he descobert que
fent moviments d’aquest tipus sóc una persona més feliç i em trobo millor.
S. Des de que ho fas, vols dir, no?
M. Sí, des de que ho faig. Que també ha coincidit que estic jubilada, però bueno, és per això,
perquè sinó me n’aniria a una terrassa a prendre’m un cafè i no faria res.
S. Clar, que més enllà de la classe, que també ho gaudeixes molt, et trobes com més alegre...
M. Em trobo com més alegre, clar que sí, i amb ganes de fer coses. També em passava quan
anava a GDS i quan vaig a estiraments. És a dir, moure el cos, a mi, no sé si són les endorfines
o lo que sigui que se’m mou..., deu ser l’hormona de la felicitat! (Riu) No sé, però hi ha algo
que es mou que fa que jo em senti molt millor.
S. I que fins i tot la gent et pugui dir que la teva manera de moure’t és diferent, no? Que no és
només una percepció personal, sinó que...
M. Ah, sí, sí... La gent m’ho ha dit, sí. El meu marit em diu: “Tu viuràs cent anys. Això que fas...”.
(Riu) Jo, pel terra tot el rato...
S. Clar, et dóna molta vitalitat.
M. La veritat és que és això, em dóna vitalitat. Però la vitalitat et ve perquè dintre del cos se’t
mouen unes hormones que no sé quines són i això fa que et pugi... el benestar. Les hormones
del benestar. (...)
S: Al llarg de la teva vida, potser la connexió amb el propi cos no sempre ha sigut la mateixa,
no?
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M. No, la connexió amb el meu propi cos no la tenia. Jo no he sigut constant mai en res i, llavors
jo, la connexió amb el cos, com que em movia... Jo ni caminava. Ha sigut aquesta última etapa
de la meva vida, des del 55 anys, que he començat a caminar. Per lo menos ara o els dies que
puc em faig uns set o vuit kilòmetres. Ojalá ho hagués fet tota la vida! Però abans no li donava
importància.
S. No era tant no tenir la possibilitat de fer-ho...
M. També, bueno, és que tens més obligacions. Però no era tan important per mi. I potser no
havia trobat tampoc el lloc, perquè sempre havia anat al DIR... Apuntada no sé quantes vegades
i allò que he anat un mes i m’he esborrat. A pilates també vaig estar, però tampoc m’acabava
d’agradar. No trobava el lloc. I amb els GDS, els moviments, els estiraments... m’he connectat
més amb el meu cos. La paraula potser seria que estic bé amb mi mateixa.
S. I quan eres més jove?
M. No, jo feia les classes del gimnàs del cole, però no feia res més. Es que quan jo tenia 30 ó
40 anys la gent no anava tant al gimnàs com va ara, eh?
[Comiat]

MERCÈ – Entrevista 2
S. Quins records tens tu de quan eres petita, adolescent, anaves a l’escola, vives a casa... i...?
M. Jo vaig estar interna.
S. Ah, és veritat, vas dir que estaves a Reus, no?
M. Sí, interna. I després vaig venir aquí a Barcelona a una residència d’estudiants. O sigui que
amb els meus pares he viscut poc. Al poble vaig estar fins els 8 anys.
S. A Barcelona?
M. No, a un poble molt petit de la província de Tarragona, ja tocant l’Aragó. I després vaig estar
interna a Mora d’Ebre. Vaig estar a un col·legi de monges.
S. I quins records tens de les poques vegades que estaves a casa? Dels cuidados, de la
proximitat, del contacte físic..., del tipus de relació?
M. Del tipus de relació no t’ho puc dir. Però la gent del meu cos deia que era un cos... bé.
Perquè jo era alta, per la gent d’aquella època, tenia bon tipo...
S. Tens records d’abans d’estar interna?
M. Sí, tinc records dels meus pares, d’anar a l’escola i amb els amics, jugant al pati, al carrer...
Però no ho recordo
S. Explicaves que el fet d’haver estat interna o allunyada de la teva família t’havia fet prendre
la decisió amb la teva filla...
M. Sí, perquè jo amb els meus pares no vaig tindre relació, perquè era la relació de les vacances.
Només anava a casa per Nadal, Setmana Santa i les vacances d’estiu. No els veia als meus pares.
Alguna vegada em venien a veure, però sinó no els veia. I altres amigues tenien una relació
amb els seus pares més propera que la que jo tenia amb els meus. Jo no els explicava res de
sensacions amb les meves amigues, d’experiències, de la vida... Els meus pares no m’explicaven
a mi, no em deien res, i jo a ells tampoc. No, perquè era una generació... d’un poble, un poble
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petit. D’estudis, els meus pares tampoc eren professionals. La meva mare era una ama de casa
i el meu pare era un comerciant. Havien tingut uns estudis bàsics. I llavors, no sé, els fills... No
hi havia un contacte. Potser era la manera de ser dels meus pares... Físic tampoc, vull dir,
d’abraçar-te... Amb la meva mare sí, però amb el meu pare no. Jo per exemple, amb alguna
amiga, m’abraço, m’agrada, no? I això trobo que és un contacte físic que és enriquidor per la
persona, no? Si agrada, perquè hi ha altres amigues que no els agrada ni donar-se dos petons.
La gent som tots molt diferents. Recordo més quan vaig estar aquí a la residència, que ja tenia
divuit anys, teníem una relació de joventut..., sense que ningú et poses freno a res. Era lliure.
S. Et senties més lliure que a casa teva...
M. Sí, perquè a casa meva vivíem en un poble on no hi havia res, eh? Molt molt petit. I aquí a
Barcelona sí que era tot jauja. La millor època de la meva vida. (Riu) Un descobrir el món, no?
De les coses que podies fer. Estàvem en un Barcelona... Els 68, 69, 70... Els que eren de famílies
d’aquí de sempre estaven més lligats que no pas nosaltres.
S. I la relació amb els teus pares després era igual que havia sigut quan estaves a l’internat...?
M. Sí, bueno, potser després com que ja érem més grans... A veure, als meus pares també me’ls
he estimat, però clar, és un tipus de carinyo de casi cuidar-los, no? És diferent.
S. I el fet d’haver tingut un tipus de relació no tan pròxima, quan els teus pares eren grans i era
aquest moment de cuidar-los... com vivies aquesta relació?
M. Bé, perquè sabia que era lo que tenia que fer. Tenia que cuidar-los i ens ho repartíem entre
els germans. Som quatre germans i jo sóc la gran.
S. I quan estaves a Reus tenies clar que volies estudiar a la universitat?
M. Jo vaig fer lo que abans es deia Peritatge químic, en Ingenieria tècnica química. Mon pare,
com que es dedicava als vins i tot això..., m’ho va comentar. Jo no ho tenia clar, eh? Avui en
dia la gent té més oportunitats de conèixer coses, jo no ho tenia clar, lo que volia.
S. I el fet d’estudiar a la universitat... Imagino que si t’ho va dir el teu pare era perquè estaven
disposats a que tu vinguessis a Barcelona.
M. Sí.
S. Que no tot el món estudiava a la Universitat...
M. No, ara tot el món estudia als pobles, però llavors al poble només estudiava jo i una altra
que era la filla del metge, saps?
S. I abans de venir, els records que tens en relació al cos però a l’escola... Va ser sempre una
mateixa escola, oi?
M. No, no. Era una escola primària, perquè després havies de marxar del poble. Als pobles
quedava molt curt, a lo millor la gent estava fins als dotze, però llavors ja no estudiaven més.
La gent que no podia ja no estudiava més. Però els meus pares em van portar al cole perquè
allí podia estudiar més. Si anava a fora del poble tenia l’oportunitat de poder estudiar per anar
a la universitat.
S. I el context de l’escola de monges... I tens record de les propostes que es feien relacionades
amb el cos?
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M. Era molt purità. Llavors la cosa era molt puritana. (Riu) Per exemple: “¡Cinco minutos para
ducharte!”, a dutxar-te ràpid... Si parlaven de los chicos: “A los chicos ni apropar-te”. I:
“¡Cuidado con el baile de los chicos!”. Y no teníem contacte amb nois, nosaltres.
S. I llavors per què has dit lo del ball? Què era el ball?
M. No, perquè et deien, et deien... No és que tinguérem ball ni res, però a les que eren una
miqueta més grans que jo que feien meditació cada matí, et deien... Jo ho recordo molt bé,
que et deien: “Cuidado cuando bailéis con chicos, cuidado la proximidad del cuerpo”, i coses
d’aquest tipo...
S. I tu en aquell moment ho vivies com a rebote o com a algo que normalitzaves i ja està?
M. No, com a algo que ho normalitzaves. Però jo m’he donat compte després de molts anys,
que les coses no eren... Jo he estat reprimida per la meva educació, però tant jo com el meu
marit, eh? Ell de col·legi de capellans, els seus pares més puritans que els meus, de cada dia
missa... Jo, amb la meva cunyada dèiem: “Es que la mamà, es que es passaven...”, amb lo
estricta que era amb la vida religiosa i moral.
S. I estava present a l’escola i també a la família, d’alguna manera, no? Esta present, en general,
a tota la societat?
M. Clar, estava present a tota la societat.
S. I aquest canvi de “xip” l’has fet ja de gran? No va ser arrel del venir a Barcelona...
M. No. Bueno, al venir a Barcelona vaig poder descobrir un altre món... Que si sorties en nois i
tal et volien tocar... i jo no sabia ni lo que era, entens? Jo recordo la primer vegada que em van
donar un petó... (Riu) Clar, jo no sabia ni com es donava un petó!
S. Clar, no es parlava directament d’això...
M. No, què va, què va!
S. I tu tenies germanes, germans...?
M. Jo tenia una germana petita quatre anys més petita que jo i també estava interna, però en
un altre col·legi. O sigui, no parlàvem. La meva relació amb la meva germana actualment és
molt pobre en quant a sentiments. Jo sóc més expressiva que ella. Ella va més al seu aire.
Suposo que també pel fet d’haver estat interns, nosaltres som uns germans que... som molt
diferents d’altres germans. (Riu) A mi m’agradaria que hi hagués un altre tipus de relació, no?
Més personal, però no hi és. Perquè a la meva germana no li interessa tindre relació en mi i a
mi sí que m’agradaria tindre una miqueta més de relació amb ella. Sempre sóc jo la que li he
de trucar: “Quedem per tal...”. No et diu mai que no, però ella no... L’altre dia li deia: “I per què
no em truques mai?” “Ah, es que sempre tinc coses que fer”. “Però no tens mai la necessitat
de dir..., de pensar: La vaig a trucar i a veure si quedem”. No sé. Però jo tinc amigues que les
admiro i les dos germanes fan que tots estiguin junts, no? En canvi, nosaltres som un tipo de
germans diferents. (Riu)
S. Llavors, respecte al que comentaves de que hi havia certs temes... Com que et senties, a lo
millor, més reprimida... Ni tan sols amb els amics eren temes que es parlaven? El tema de la
sexualitat, del contacte entre nois, noies o...
M. No. Al col·legi no. I aquí vaig descobrir que... O sigui, jo... no tenia instint sexual, no en tenia.
Avui en dia és molt diferent a abans, eh? No t’ho pots arribar a imaginar lo diferent que és...
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La joventut d’avui en dia si voleu tindre una relació, la teniu i és més lliure. No, no, no. Si un noi
t’intentava donar un petó: “Uf, uf, uf!”. Es algo que, com tu tenies reprimit, tampoc ho donaves
amb ganes, no? Tampoc feies una carícia, no. Per a mi no era problemàtic, però te’n dones
compte com de més gran que sí que estava reprimida llavors. No era una cosa que fos dolenta
perquè érem tothom que estàvem així. El 90% de la població.
S. I tu penses que era tant en el cas de les noies com del nois... No ho vius diferent per el fet
d’haver sigut noia.
M. Tant les noies com els nois. L’únic que passa és que, a les famílies, el fet de ser noia era més
problemàtic que ser noi, saps? Perquè el noi pot fer el que vulgui, pot sortir amb altres nois, la
noia no. Això no me va afectar a mi, però estava molt marcat, eh? Com de dir que si tu sorties
amb algú tenies que anar amb molta cura de tindre relacions sexuals, perquè l’altra persona
podia dir de tu coses. Perquè els nois eren molt... de dir: “Mira, me n’he anat amb aquesta,
amb aquesta altra...”. Que avui en dia no passa res, tothom té el mateix dret, però abans el noi
podia anar amb qui fos i la noia no, m’entens?
S. Sí, com que sinó potser quedaves com: “Mira esta fresca...”, no?
M. Sí, una cosa així.
S. Llavors, quan vas arribar a Barcelona, vas estudiar...
M. Peritatge químic i llavors vaig començar farmàcia i després vaig començar a treballar per
pagar-m’ho, perquè sinó m’ho havien de pagar tot els meus pares. I després, vaig fer primer,
però no vaig continuar i vaig treballar. I treballant ja vaig conèixer al meu marit. Vaig acabar de
treballar als... 22 i em vaig casar amb 24 anys.
S. I has treballat sempre al mateix lloc?
M. No. Vaig començar a treballar i després em vaig casar i vaig anar a viure a Saragossa i vaig
deixar de treballar. Després vaig tornar a Barcelona i vaig tornar a treballar i, llavors, ja sempre
al mateix. Però al principi treballava por amor al arte, no em pagaven res per anar a treballar.
S. Ah, sí? I això?
M. Ai, perquè era així. (Riu) Jo vaig treballar a un centre d’investigació estatal i anaves allà de
voluntària i feies un horari però no et pagaven res. Però després van sortir oposicions, les vaig
fer i llavors em vaig quedar fixa. Vaig ser supervisora d’instal·lació radioactiva i després era
l’encarregada de seguretat.
S. I la teva filla va néixer aquí a Barcelona quan tu ja estaves treballant?
M. Quan jo ja estava treballant, sí.
S. I recordo que vas comentar el dia de la mostra que tu tenies present el record de quan tu
eres petita i que, llavors,...
M. Sí. Vaig decidir que la meua filla estigués amb nosaltres. Que anés a una escola i que tornés
a dormir a casa. Lo normal que es fa en una ciutat, no en un poble petit com el meu, que la
gent va fora.
S. I quan vas tenir la teva filla, et vas plantejar el tema de combinar la feina i la criança... Com
ho vas fer, com ho vau fer a casa?
M. Uii, tot jo. No es va plantejar. Avui en dia es planteja, qui fa cada feina, però jo, a la meva
època i amb el meu marit, jo sempre ho he fet tot. El meu marit sí que em va a comprar o això,
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però és d’aquests que pregunta: “I ara què faig?”. Pues jo: “Escolta, aixeca’t d’aquesta cadira!”.
(Riu) O sigui, jo sóc de l’antigua usanza total, ho reconec, però és així.
S. Però ho dius com algo que no t’agrada...?
M. Home, que m’hagués agradat d’una altra manera, però és així. Però no em representa cap
problema el fet de que jo ho tingui que fer tot.
S. Perquè ho fas amb gust, vols dir?
M. Sí, perquè estic acostumada a fer-ho. Jo tinc una senyora que em ve a casa i que em planxa,
que és lo que a mi no m’agrada, una altra que em ve a fer els vidres, i jo... Quan anava a treballar
lo mateix: feia el menjar, feia el sopar, anava a comprar... Ja sabia lo que hi havia a casa i tal, i
ara continuo igual. Lo que passa és que algun dia faig la llista i li dic al meu marit: “Agafa el
carro i ves al súper”. Que abans no ho feia. (Riu)
S. Llavors quan va néixer ella tu vas continuar treballant o...?
M. Sí, vaig continuar treballant. Vaig agafar la baixa que llavors no sé si eren tres mesos... I
llavors va vindre una temporada la meva mare aquí. Era viuda, va vindre i em va ajudar. I llavors
també tenia una noia que quan la meva filla estava malalta la cridava i llavors venia. Però no
tenia una persona fixa a casa perquè em cuidés la nena. La vaig portar a la guarderia als quatre
mesos o cinc mesos.
S. I tu vas tenir clar que volies reincorporar-te a la feina?
M. Sí, sí, sí. No, perquè a mi la feina de casa no m’agrada, eh? La faig, però... Cuinar no m’agrada
gens, ho faig perquè ho he de fer, però no perquè disfruti ni molt menys, ni fent els llits ni res
de res. (Riu)
S. I tu et vas jubilar als...?
M. Als 65 anys, quan em tocava. I m’ho vaig estar pensant, perquè podia jubilar-me al 70, al
ser funcionaria. I jo a la feina he disfrutat fent lo que he fet. Tenia una feina que me la
organitzava jo i, si un dia em tenia que quedar més hores, em quedava, no m’ha representat
mai cap tipus de problema així. I en aquest despatx he sigut privilegiada, perquè altra gent ha
fet les feines perquè necessitava... Jo també necessitava els diners, però, vull dir, he disfrutat.
I doncs, m’ho vaig plantejar: et jubiles o no et jubiles? Vaig decidir jubilar-me. Lo que perdia
també era molt poc...
S. I com va ser aquest moment? Va ser crític o...?
M. Sí, al principi ho portava malament, no em va agradar. Es passa malament perquè jo estava
acostumada a treballar amb gent universitari i jove, com tu. Llavors et trobes que no parles
amb ningú. D’una setmana per una altra, diguéssim,... “Ostres tu, però si avui quasi no he
parlat!”. Jo aquí no tinc com un grup d’amigues, perquè jo tenia amigues a la feina, però estan
totes treballant. Encara sortim a fer un sopar algun dia, però... no anem a fer un cafè. Això se’t
talla, no estàs al dia de les coses... Ara t’has de buscar fer alguna activitat, algun museu, alguna
exposició... Però bueno, et quedes una mica... sola. Perquè el meu marit tampoc estava jubilat,
però casi... millor que cascú vagi... (Rialles)
S. Espacios...
M. Espacios separados, sí! Deia: “Bueno, em jubilaré i llavors farem algun viatget o algo”. No,
perquè ell continua treballant. Ell té 70 anys, però treballa a l’empresa privada i bueno...
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S. I per a tu, el fet d’ara tenir més temps com ho vius?
M. No, es que ara de vegades, tinc tantes coses... que no dono a bast. Això els hi passa a molta
gent que s’ha jubilat, perquè..., que si la meva filla em diu: “Mamà, em fas tal cosa o tal altra?”,
que si les classes d’italià, el Moviment, anar al gimnàs, quedar amb algun dia amb algú... Tots
els dies els tenia plens. Un dilluns de cada quatre mesos (riu), amb el meu marit doncs anem a
caminar. Però jo no sóc d’estar a casa, eh? No em costa res canviar-me i sortir al carrer, o anarhi on sigui. Jo penso que mentre pugui... Perquè arribarà un moment que..., que jo ja sóc molt
gran, i no em podré valdre per mi mateixa. Mentre pugui no vull estar assentada.
S. I el fet de quan s’apropa el moment de la jubilació que, a nivell social, potser és com: “Bueno,
ya ha llegado tu momento de dejar de trabajar”...
M. Jo això ho vaig viure malament, eh? No m’agradava... Però és algo que has d’acceptar. Per
mi el fet de jubilar-te és com si diguessis: “Ja no serveixes per res”, saps? Però com jo molta
gent. Fins que no troben un lloc, els hi costa. És organitzar-te d’una altra manera.
S. A què et refereixes amb “un lloc”?
M. Un lloc... Un lloc a la societat, no, que ja el tens, sinó com organitzar-te la vida per
distreure’t.
S. I per què “distreure’t”? Sembla que és com que ja no pots ser “útil” i llavors t’has de
distreure... En quin sentit?
M. De fer coses útils. A veure, abans de jubilar-me vaig estar a una escola que feia reforç de
lectura als nens, saps? Perquè jo també volia contribuir a la societat, perquè veig que s’ha de
contribuir d’alguna manera, oferir-te a fer treball... no remunerat, ajudant a la gent. Vaig fer
això. I ara, lo del apoyo a la societat ho he deixat bastant en stand by.
S. Ja, jo no em referia tant al fet de que cal fer alguna cosa útil, sinó a que crec que a vegades
és aquest el missatge que arriba.
M. És com que la societat ja et mira malament. Jo tenia aquesta sensació de que, al acabar la
teva vida laboral... I veig que hi ha molts clubs i hi ha molta cosa de gent jubilada, eh?
S. Però tampoc et convencia molt l’idea de participar d’aquestes activitats o de fer coses...?
M. Hi ha els Casals aquests, no? No hi he anat mai. Però això ja és algo que trobes després,
però en el moment que et jubiles, estàs un temps que... “A veure què és lo que passa aquí”,
no? Que t’aixeques pel matí: “Bueno, i ara què faig?”. Has d’omplir el temps, necessites omplir
el temps.
S. I en relació al cos, com has viscut el fet d’anar fent-te gran?
M. A veure, jo veig el meu cos i... Ho visc amb una mica de pena, no? (Riu) És lo que hi ha. Jo
em miro al mirall i, clar, l’estructura és completament diferent, és d’una persona gran, no? I
dic: “Bueno, dintre d’uns anys ja no podré caminar”, no?
S. Com que et preocupen les coses que encara no han passat però que passaran, no?
M. Clar, que ho veus. Ojalá jo poguera estar fins als 90 anys bé. Potser sí, potser sí que podré
estar perquè avui en dia cada vegada la gent està... Però el que m’agradaria és que sempre em
pogués valdre per mi mateixa. Jo, el dia que no em pugui valdre per mi mateixa, m’agradaria
que algú em donés una pastilleta que no me n’enterés i desaparèixer, perquè jo no...
S. Sí?
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M. Sí, jo el fet de que em cuidin... Jo no vull donar treball a ningú. I les residències són molt
tristes. I, per molta qualitat que tinguin, el personal és personal que no té cap afecte perquè
no són família, és la seva feina.
S. I els teus pares no van anar a una residència?
M. No, van morir a casa.
S. I al ser quatre germans us turnaveu...
M. Sí, un mes amb cadascun.
S. I casa vostra, vivint amb vosaltres...
M. Sí, també.
S. I tant els nois com les noies cuidàveu dels pares?
M. Sí, lo que passa és que teníem una noia, un servei que venien unes hores. I els meus germans
també la van tindre.
S. Quan et vas apuntar a Moviment ho vas pensar perquè potser t’ajudaria a...
M. Al moviment del cos. Com que és un moviment més ampli jo crec que també et dona més
agilitat. Com que deixes expressar el teu cos, mous tot... Encara que no son exercicis tan dirigits
com al GDS o cadenas musculares. És com més harmònic. Tu pots moure el cos com vulguis, tu
sola, però també amb una altra persona, o tres... pots anar fent moviments que siguin
coordinats amb l’altra, que un moviment d’una et porti un altre moviment a tu. Això és maco,
jo ho trobo maco. Però molta gent no... o no acaba d’entendre el que és.
S. Potser s’esperen a lo millor una altra cosa i no els hi agrada. I tu...
M. Jo no tenia ni idea de lo que era, però: “Provarem”. A mi lo que m’interessava més era
moure tot el cos, totes les parts del cos... I també l’ambient de la gent. Si la gent no es troba
bé, amb aquestes edats se’n va. (Riu) Si no és un puesto on em diverteixo, no hi vaig, no tinc
l’obligació. Tu potser sí, perquè hauràs d’aguantar coses en aquesta vida. T’estàs formant i a la
feina hi ha vegades que has d’aguantar coses, no? Però jo no tinc perquè. (Riu)
S. El divertir-se... I el fet de sigui una proposta dirigida a gent de la mateixa edat, et va bé?
M. Els moviments del teu cos seran diferents dels meus, però trobo que és enriquidor. Vam
anar a veure una obra de teatre que feia un home de cinquanta i pico... El cos no és el mateix
d’un que en té trenta, i el ritme de moviment no pot aguantar el mateix, però clar, és una altre
tipo, que és també maco. A veure, a mi sí que m’agradaria compartir amb gent més jove, però
la gent més jove no vol compartir amb gent més gran perquè ells van més per a donar canya
al cos.
S. Però depèn de tipus de proposta, no? Una proposta com aquesta...
M. Ah, no, com aquesta no, perquè són tipus de moviments... Jo vaig anar a una proposta de
l’Helena amb gent més jove... i em va agradar.
(...)
M. Jo, la relació amb el cos de moment la porto bé, perquè veig que em moc bé i no em fa mal
res. Que sec a terra i em puc aixecar, que no necessito a algú que m’estiri. Per mi és molt
important.
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[Comiat]

REMEI – Entrevista 1
S. No sé si m’ho vas dir... Aquest és el primer any que estàs fent aquest curs de Moviment?
R. Sí, sí.
S. I no coneixies a ninguna del grup? Ni a l’Helena?
R. No, no... Ni a l’Helena. El que passa és que mirant això de les activitats vaig llegir tota l’explicació que
posa ella i jo dic: “Ai! Això és el que estic buscant!”
S. Sí?
R. És veritat!
S. Et va cridar l’atenció...
R. No em va cridar l’atenció sinó que jo feia ja bastants anys feia ioga, però hi havia una noia japonesa
que en un altre horari feia un taller... No sé com es deia però una miqueta era això que estem fent i,
bueno, per mi va ser el primer cop...
S. Però ho vas fer amb aquella noia?
R. Ho vaig fer en aquella noia però fa molts anys. Era un taller que feien en un altre horari d’on jo feia
ioga i em va cridar l’atenció i em vaig apuntar. I, bueno, per mi va ser molt interessant i molt bé, no?
Però al següent any ho va deixar i jo ja no la vaig localitzar i, clar, jo tampoc sabia on buscar aquestes
coses, però sempre deia: “A mi m’agradaria fer una activitat d’aquest tipus, no?”. I quan vaig veure i
vaig llegir això de l’Helena, vaig dir “Oi, pues és això!”.
S. Què és el que t’agradava d’aquest tipus d’activitat o de proposta?
R. Pues... D’entrada... Parlo primer d’aquell moment que va ser, podríem dir, l’entrada. No sé, estàs
acostumada a “Aixeca la cama, aixeca el braç, tira cap aquí, tira cap allà...”. Tot dirigit, no? Jo recordo
que havia estat fent classes de ioga durant molts anys i jo ja deixar-teantava a la veu del professor
perquè, com que ja t’ho saps, vas d’una manera automàtica, no? En canvi, això, pues com és més lliure,
el moviment... Al principi em va costar molt.
S. Parles d’aquella vegada...?
R. D’aquella vegada. “Però què? Què he de fer?”. Encara estava amb allò que em deien que havia de
fer. I, al principi, era com un xoc. “Bueno, comenceu a moure-vos” i jo pensava: “Bueno, però què...?
Com m’he de moure? Què he de fer?”. I recordo que fins i tot la professora, aquella vegada va dir:
“Bueno, és que del començament a ara... Buf! Com heu canviat!”
S. Clar! Perquè potser anaves... No sé, a vegades estem acostumats a un tipus de proposta tan dirigida
que, d’una banda a lo millor no ens agrada del tot, però d’altra banda ens dona com seguretat.
R. Sí, sí. I, bueno, que jo sempre havia fet això: ioga, dirigit. I, bueno, si fas qualsevol exercici de
manteniment de gimnàstica, pues també és dirigit, no?
S. I el que fèieu allà era una mica semblant en el sentit de que era més vinculat a la dansa...
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R. Sí, sí. Sí, també començàvem una miqueta com aquí, diferents tipus d’exercicis però primer un
“precalentament”, podríem dir, que sí que és una miqueta dirigit i després ja... Recordo que amb ella
sempre començàvem estant a terra perquè fèiem com exercicis de relaxació, d’estiraments i
començàvem des de terra. Posava música i... “Comenceu a moure els peus, poc a poc..., comenceu a
moure les mans..., comenceu a moure tot el cos... Quan vulgueu us aneu aixecant...” Era així, no? De
vegades proposava activitats per parelles, que aquí també s’ha fet. És que, bueno, tu aquí has vist
l’activitat més... La coreografia, no?
S. Sí, però bueno, com que ja he anat també amb l’Helena a classe, llavors conec una mica el tipus de
propostes. És interessant igualment veure com, depenent del grup, es fan d’una manera o d’un altra,
però sí que sé que no és com aquesta mostra, que és com més tancada, no?
R. Sí, però ha sigut interessant també això. També per nosaltres, per al grup, no? Perquè fins que va
sortir la idea aquesta de preparar una coreografia..., nosaltres anàvem fent el que vam fer el dimecres.
S. Sí, els exercicis de...
R. Sí, allò de més lliure i tal.. Bueno, que ens agrada molt i trobem a faltar també això, no? Perquè hem
estat tot aquest període que ha sigut més preparar, preparar, no? Però que també ha sigut molt
interessant perquè... No sé, el grup, la relació, empatitzar amb l’altre, també ha sigut... No sé, jo penso
que també ho ha fet més possible això, no? La coreografia. Perquè sí que ens havíem de tenir més en
compte les unes a les altres.
S. Què vols dir? Que pot ser els altres exercicis eren com més individuals? O siga, per què penses que
ara ha sigut més...
R. Perquè havies de coordinar amb els altres. De l’altra manera era expressió... Bueno, que sí que es
feien treballs en parella o fins i tot en grup, no?, que sí que has de tenir en compte el cos de l’altre, no?
I això és molt interessant també.
S. Sí. I, per exemple, d’aquestes propostes que són com més amplies, a nivell així personal de relació
amb el teu cos i de percepció del teu cos..., què és el que t’ha aportat l’experiència?
R. Pues això, no sé, descobrir-te una miqueta. I que també, mirant les altres... Això que et deia al
principi, no? De: “Mou-te” i, de vegades el cap... diu: “Bueno, i que faig?”, no? I, també, mirant el
moviment de les altres..., de vegades, copiant i així, pues vas ampliant i et vas descobrint també, et vas
descobrint en el moviment de les altres persones. Aplicant-te’ls a tu.
S. Com ahir, no? Que fèieu aquesta proposta de la qualitat d’una que després anàveu com integrant...
R. Sí, sí. Això és interessant també.
S. I des del moment que has dit que estaves fent ioga i aquesta altra proposta fins que et vas animar a
fer això, no vas fer cap tipus d’activitat vinculada així amb el cos?
R. No, va haver uns anys de... És que també vaig caure, em van operar, tinc aquí un ferro i a
conseqüència d’això vaig començar a deixar-ho. Anava provant sempre amb el ioga, però jo estava
acostumada a un tipus de ioga i anava provant d’altres puestos i no m’agradava, ho deixava... I he fet
poca cosa. Em vaig apuntar a un gimnàs per fer natació..., però d’aquests tipus d’exercicis de moviments
així..., ho vaig deixar fins...
S. I quant de temps va passar fins que vas començar aquí...
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R. A lo millor vull o deu anys...
S. I, havent fet ja una altra experiència abans, que comentaves que havia sigut una mica xocant a l’inici,
en el moment en que et vas incorporar aquí, com va ser aquest moment?
R. Bueno..., aquella altra experiència era el que jo buscava, no? I jo, estava contenta i satisfeta de trobarla [aquesta nova experiència], però igualment em vaig trobar que el cos encara no sabia què fer, no?
(Riu) Sabent ja una miqueta com funcionava la història, però... que el cos encara no estava disposat,
no? Jo penso que és que mana molt el cap. Ens controlem massa amb el cap, no? No ens deixem. I quan
et deixes, pues, surt, però, de vegades, vas molt...
S. I per què penses que som més d’aquí [m’assenyalo el cap] que de cos..., de sentir?
R. Bueno, hi ha gent... Vull dir, jo potser... Buscava això, que no fos tan dirigit, però en el fons tampoc
no... O no conec bé les possibilitats del cos i vaig com: “Què he de fer?”, no? Sense saber, no? O, potser
això... de que vols saber quan no necessites saber. Que és deixar-te, no? A lo millor no necessites saber
què has de fer, sinó deixar-te.
S. Clar... I, penses que fer una proposta així ens ajuda a obrir una mica més...? I potser no només en
aquest espai?
R. És que... Jo no sé si ha sigut només per aquest curs, però és això d’obrir la mirada, de mirar de diferent
manera... Perquè vam fer també un taller teòric amb l’Helena, dins del curs de Moviment, que van ser
quatre sessions, i era una miqueta això... mirar com mirem les coses, no? Hi havia una coreografia i
nosaltres l’analitzaven mirant tal cosa, mirant tal cosa, mirant tal cosa..., no? Que també mires d’una
altra manera tot, obres la mirada a les coses... i potser a la gent, també.
S. I en el teu dia a dia, el fet d’estar treballant més el cos, penses que està influint també en la manera
de moure’t, de relacionar-te amb ell o amb la gent? O no? Clar, a vegades és difícil veure què és el que
provoca...
R. Sí... Però bueno, sentir més el cos sí. Perquè, per exemple, des de l’accedent jo havia deixat de...
S. L’accident va ser després de deixar aquest altre curs?
R. Sí, sí. Al no trobar la classe de ioga que jo volia... Vaig optar pel gimnàs que, bueno, tampoc és que
m’agradi, però al menys feia una miqueta d’exercici. Doncs ara..., vull dir, potser el fet d’estar a casa i
sentir música ja em fa moure també, no? Que estàs allà i comences a fer pel teu compte... (Riu)
S. Ja... I el gimnàs ho has fet per no deixar...
R. Pel cos.
S. Però no era el que t’agradava...
R. No. Continuo anant, eh? Això ja és mental, de dir: el cos s’està envellint, pues intenta mantenir-lo
una miqueta bé, no? Però el Moviment aquest és una altra història. És més d’aquí, no?
S. Ja... No és tant el que comentaves d’una coreografia o de seguir, no?
R. Sí.
S. És com si estiguessis cuidant més altres coses?
R. Sí, és més sentiment, no? Més expressió d’una altra història que tens dins, que l’has de deixar sortir...
en forma de moviment, no?, però...
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S. No a través de la paraula... I tu, en el moment en que et vas trobar amb el grup i amb aquest tipus de
proposta que no és només amb tu sinó que també implica una part més social, com t’has sentit? Què
creus què t’ha aportat el grup?
R. L’Helena sap bé cohesionar, no? I donar... Que de vegades veus: “Oii, què malament!”, i ella ho veu
sempre en plan positiu. Et reforça. I dius: “Doncs, potser no va tan malament, no?” (Riu) I amb les altres
és això, jo penso que totes estem igual, una miqueta, i fem de mirall les unes de les altres.
S. En quin sentit, de mirall?
R. De, bueno, què busquem? Sentir-nos a gust, que el cos es mogui, explorar-lo una miqueta... I ens
ajudem en això. No sé, jo penso que sí que hi ha un... un agafar dels altres i que les altres agafin de tu.
S. Tot i que em comentàveu que... no és que arrel d’aquesta experiència us veieu fora d’aquests espais,
sinó que sou un grup que coincidiu aquí, us trobeu molt a gust, però...
R. Sí. I aquest any hem coincidit bastant perquè hem anat al teatre a veure les funcions aquestes, perquè
sobraven entrades i ens les oferien a nosaltres. Sí, sí, ha sigut un curs especial.
S. El tema de la mostra i de tenir com un públic t’agobia o no li dones molta importància?
R. D’entrada no, perquè és fer el que hem estat fent aquí i, si hi ha públic, pues hi ha públic.
S. I tens la sensació d’haver descobert alguna cosa nova de tu des de que fas aquest treball a través del
cos? O que t’ha sorprès respecte al teu cos o la teva vivència...
R. A nivell de què?
S. De coses que potser pensaves que a lo millor et costarien i no, o al revés...
R. A mi m’ha costat molt tot això que ella diu “canviar de nivell” i fer-ho per terra. El fet de passar d’un
nivell a l’altre per mi era bastant dificultós. Em trobava que... Molt simple i molt tonto, però el pas aquell
d’anar canviant de nivell... Perquè a mig nivell encara, però tirar-me per terra i així m’ha costat.
S. I tu al llarg de la teva vida havies fet alguna cosa relacionada amb el treball del cos o de consciència
corporal?
R. Jo anava fent les classes de ioga de les asanas i meditació. I meditació continuo fent-la, però la part
de les asanas la vaig deixar, no sé si és també per por de...
S. Les asanas?
R. El ioga, el que es diu el ioga.
S. Què és, el tipus de ioga en concret?
R. Mmm... Tu has fet ioga?
S. No.
R. Bueno, és que quan parlem de ioga parlem ja d’una filosofia.
S. Ah, no és només la pràctica.
R. No. La pràctica pot ser això, pot ser la respiració, pot ser... Però el ioga és una filosofia de vida.
S. Que potser ara s’està...
R. Desvirtuant, sí. (Riu)
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S. Sí, oi? És com moda...
R. Sí, i a part sorgeixen iogues de tots tipus, que és com adaptar-los a l’occident, no? Però el ioga en sí
és una filosofia de connectar-te amb tu mateix. Llavors ha d’utilitzar tècniques i una de les tècniques és
tenir el cos bé per poder després meditar, concentrar-te i tot això, saps? Però ara no, ara el ioga és
l’exercici per l’exercici, a part adaptat d’algunes maneres rares...
S. Sí, és cert que s’ha desvirtuat... Potser, per a la gent que porta un temps o que coneix més en
profunditat el que és aquesta filosofia... D’una banda és interessant que la gent s’interessi, però
també...
R. És que, per exemple, al gimnàs on jo hi vaig es fa ioga, però jo estic a la piscina amb un soroll enorme
perquè posen música i a dalt estan fent ioga i jo dic: “Allà es pot fer ioga?”.
S. S’escoltarà tot...
R. Clar.
S. I em crida l’atenció la necessitat aquesta del soroll sempre, no?
R. Sí, que quan fas les asanas no tens perquè posar música, però si en poses és música suau..., en la
part final de relaxació. Però això és una gimnàstica que han agafat alguns exercicis que estan dintre del
sistema del ioga i que s’ha anat transformant. Es va modernitzant. Que, bueno, aquí potser a la gent li
va bé.
S. La gent té tanta necessitat de parar i connectar, d’alguna manera... I la manera de fer-ho a la ciutat,
amb aquest ritme de vida que portem potser és aquest.
R. Sí. Jo he sentit a gent que no pot suportar fer classes d’asanas, que són els exercicis del ioga, perquè
com és amb els ulls tancats, que és per només observar-te a tu, no competir, relaxar-te... Gent que no
pot, que diu: “Jo m’he posat a plorar allà i és que no em va”. I aquest més adaptat a nosaltres, a lo millor
sí. De vegades fent modificacions serveix.
S. I tu, quan vas començar a fer ioga?
R. Sobre els 30, menys de 30... Vaig estar bastants anys...
S. I per què et vas interessar pel ioga?
R. Va ser casualitat. A la universitat van oferir un curs de ioga els dissabtes i així vaig començar.
S. Què vas estudiar a la universitat?
R. Filologia. I lo del ioga va ser casual. Bueno, la meva germana em deia: “Tu hauries de fer ioga”. (Riu)
Ella en feia també.
S. Penses que hi ha diferències entre una generació com la d’ara i la vostra? Que potser el tema del cos
no sempre ha estat tan present, no? O no se li ha donat la mateixa importància...
R. Sí, jo penso que sí. Era estrany... Potser anar al gimnàs... Fins i tot podia ser més cosa d’homes, no
sé. Però sí, és veritat. I ara se li està donant massa, no? (Riu)
S. En quin sentit creus que se li està donant massa?
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R. Que el que importa és el cos. Per fora, no? Però bueno, que això s’ha incorporat en els joves i en els
grans, no? Totes les operacions d’estètica... Vull dir, ara és molt mirar el cos. Que abans potser res, però
ara s’està fent com un producte comercial, el cos.
S. Que no és només la gent jove, no?, sinó també la gent gran.
R. Sí, que a lo millor més la gent gran, no? Perquè com s’ha de mantenir sempre el cos jove, passen els
anys però tu has d’estar jove..., pues imagino que està més dins de la gent que s’està fent gran.
S. I tu això com ho has viscut a nivell personal? T’has trobat que la societat el que busca és això?
R. Home, jo penso que tot el que és consciència i mantenir el cos bé... està bé. Però tenint la consciència
de que és el teu cos i no cal manipular-lo. Vull dir que... t’has de fer vell i t’has de fer vell. Per més que
et vagis fent parches arribaràs a vell, encara que estiguis tot guapo. (Riu) I et moriràs. Jo penso que és
la consciència de... L’aparença de jove, però l’aparença de jove ha de ser dintre. Jo sé l’edat que tinc i
penso: “Per dintre no em sento d’aquesta edat!”, saps? I fins i tot, no sé, al gimnàs, que van senyores
més grans i així..., jo em trobo més a gust amb gent més jove, per afinitat, que no amb els grans. Encara
que clar, ells em deuen veure una senyora gran, però... (Riu)
S. I per què no et trobes tan bé?
R. Per la manera de ser. No perquè siguin grans, perquè ja ho sóc jo també (riu), però... Sobre tot al
gimnàs dic: “Mare meva, quina panda...” (riu). Que després hi ha gent molt interessant, clar que sí, però
segons en quins ambients...
S. Ja... I tu ets conscient que amb el pas del temps s’ha passat de no donar-li importància al cos a donarli molta però en un sentit més superficial, no?
R. Clar, perquè dius... Bueno, donar-li importància... però perquè tu estiguis bé amb el teu cos. Jo penso
que aquesta gent que està fent tantes coses amb el seu cos o que estan tota l’estona pendents de...
Pots tenir el cos molt bé, però si tota la teva vida està orientada a que aquest cos llueixi i així, tampoc
és estar sans, això, no? Que s’ha de mantenir el cos bé, però que siguis conscient de que manes tu, no
que mana el cos.
S. I tu has sigut conscient en aquest sentit des de sempre o ha sigut un procés? Aquest aspecte de donar
valor al cos però no tant des de...
R. Jo... més bé he sigut descuidada (Riu).
S. Amb el cos?
R. Amb el cos. Bueno, el ioga em va anar molt bé, molt bé, molt bé. Però tampoc no era conscient. Ho
vaig fer, no per mantenir-me, sinó perquè em trobava molt bé fent això. Em feia sentir tranquil·la...
Potser em va influir més, perquè van ser molts anys...
S. I què vols dir amb que abans eres descuidada? En el sentit de que no li donaves importància?
R. O no era conscient de si li donava importància o no. Jo no feia el ioga per mantenir-me en forma, no
el feia per res del cos...
S. Sí, sí. I penses que pot influir el context que vivim: a la nostra infància, quan anem creixent..., en com
percebem el cos?
[Interrupció]
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S. Que el context de l’escola i la família, del moment històric... és molt diferent, no? Ara ens trobem
potser que hi ha molta més llibertat respecte al tema del cos i potser abans...
R. Era com algo més privat. Això sí.
S. I tu ho has sentit això?
R. Sí, potser sí. No... no gaire conscient, però ara que ho dius, pues sí. Era veritat, era una cosa privada
fins i tot socialment. Com havies d’anar vestida... A partir del moment que van sortir les minifaldilles va
ser una ruptura tremenda, no?
S. És una ruptura amb el que fins el moment s’havia vist com a correcte?
R. Sí. I els nois i això. Va haver una ruptura molt forta en aquella època. Perquè era... S’havien de seguir
unes normes i qui no les seguia... Les de les minifaldilles eren les descarades, sense vergonya, que
ensenyaven el cul. Igual que els nois que es deixaven la melena eren... los gamberros, no?
S. Tu sí que ho percebies al teu voltant?
R. A veure... Com anava la cosa?, que m’he perdut...
S. Mmm... Clar, cadascú pot parlar des de sí i des del que veu al ser voltant, no? Tu, de quina manera
penses que influeix en la percepció del propi cos aquesta idea... social? Potser s’han anat introduint
canvis, no? Va haver un cert moment en que... fins al moment no s’havia vist cap cama de noia...
R. O anar a la platja i anar sense la part de dalt. Aquestes coses que sempre les havies de fer en platges
més restrictives, no? O el nudisme o això. Clar que ha anat canviant, i ha sigut poc a poc. I ara ja està
tot permès. Bueno, ara tornem... Ara també estan restringint... A lo millor comencen a pujar també
normatives per al vestir i tot... (Riu) És broma... (Riu)
S. Ja... I tu has viscut a Barcelona? Ets de Barcelona?
R. No, jo vaig venir aquí quan tenia uns 11, 12 anys amb la família. Jo, en un viatge, de no sé quantes
hores, vaig passar de l’edat mitjana a l’edat contemporània. (Riu)
S. Per què?
R. Perquè vivia a un poble de Burgos. Els meus pares es dedicaven als conreus de la terra i era quan
començava a mecanitzar-se l’agricultura. Els meus pares, per raons diverses, en lloc de mecanitzar-se...
El meu germà ja estava aquí a Barcelona i pensaven que em portarien també aquí, com que tenia tiets
aquí... I deien: “Al final ens quedarem sols, pues marxem tots cap a Barcelona”. Però això, era l’època
de les mules i tot això, no teníem aigua corrent a casa...
S. I recordes un xoc fort al arribar?
R. Clar. A nivell de tot. Em perdia només de donar la volta a la casa.
S. I notes diferències en la manera de relacionar-se, de relacionar-se també amb u mateix..., entre
aquest context del poble i d’una ciutat con Barcelona? Potser la gent n’és més conscient de certes coses
que en un espai com una ciutat es perden més?
R. Jo penso que ara anem buscant això. Bueno, jo quan vaig allà... la majoria de la gent no viuen allà,
perquè ara queden quatre gats, que són els quatre que jo, cada anys que vaig penso: “Mira, com va
creixent el cementiri, i com es va reduint el poble”. (Riu) I clar, què fem allà? Passejar, i “què bé s’està
aquí...”... Imagino que aquí es fa el mateix. Quan vas al Pirineu o vas a... Anem buscant lo que no tenim
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aquí, perquè aquí ho perdem, no sé, pel ritme de vida... Però puestos per poder aïllar-te també una
miqueta hi ha, a Barcelona, penso.
S. Que potser és com tornar a buscar una cosa que abans es tenia, però es volia buscar un progrés i un
tal... I ara volem tornar a connectar...
R. És que es necessita. L’època dels meus 18 anys eren... Beatles... Beatles que havien anat a la Índia i
que practicaven el ioga, no? I els hippies i això... En aquella època portaven això d’allà i potser era més
pur en el sentit de com era allà, però avui dia a lo millor no és vàlid per a aquí i per això s’ha anat
modificant, perquè els que fan negoci d’això ho adapten les necessitats de la gent.
S. Perquè en aquell moment, quan s’escoltava aquest exemple dels Beatles que feien ioga, es veia com
algo molt hippie i muy alejado o...?
R. No, perquè aquí també hi havia una revolució. Tampoc és que estiguessis pensant en anar a la Índia
perquè estan els Beatles, però bueno, molta gent sí que ho va fer! Jo vaig anar després, ja de més gran...
Aquí hi havia un moviment molt fort de canvi, d’obertura...
S. I es notava en...
R. En tensió amb la família. (Riu) Dels fills als pares... Bueno, jo et parlo per la meva família. El meu
germà, treballant, i tot i sent... del més normal..., que sí que portava el cabell llarg i tal, però... Va optar
per anar-se a viure sol i, bueeeno, va ser un drama, a casa.
S. Què és el que resultava tan xocant?
R. Pues deixar la família.
S. Sense haver-te casat i tal...
R. Sí, sí. Ara, nois o noies se’n van de viatge... És com més natural.
S. I en aquell moment tu això ho veies com... Tu eres la petita?
R. Sí, ell era més gran. Jo lluitava amb la meva mare. Clar, perquè ell estava fora, qui aguantava el
chaparrón era jo. (Riu) Em trucava de tant en tant: “Què tal?”, i jo: “Fatal”. (Rialles)
S. Perquè tu t’anaves donant compte d’aquesta altra manera...
R. Clar... Perquè ella veia perills per tot o que era el gamberro que feia no sé què... I jo li deia: “Si és
igual que aquí”. Tot ho veia com un... no sé... Era descol·locar-la, no? Imagino que per a ella era estar a
casa fins que no surts casat, per tenir una altra casa amb la teva parella.
S. I tu a nivell personal no ho vas tenir, era més aquest enfrontament respecte a ell...
R. En aquella època. Sí.
S. I després tu vas seguir el teu camí...
R. Sí. I suposo que ells ja es van anar adaptant una miqueta a que hi ha canvis i així.
S. I tu després vas decidir estudiar aquí... Has dit que havies fet filologia. I vas treballar...
R. De mestra.
S. I estàs jubilada?
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R. Aquest any. És el primer any que estic jubilada. Bueno, jo he estat quatre anys que era jubilació parcial
i treballava només set hores i mitja a l’escola. I jo ja havia començat a fer lo de la Universitat de
l’experiència estant treballant. El trencament fort va ser... El cap estava amb la rutina d’aixecar-me a
tal hora per anar a treballar. M’aixecava i dic: “Ai, si no tinc res a fer! I què he de fer?”. Era recol·locarme també i per això ja vaig començar a buscar coses, perquè era allò de: “Bueno, si no hi ha res a fer...”.
Estava descol·locada també.
S. Clar, d’una banda tens més temps, però, acostumada a tenir-lo cobert...
R. Sí, sí, sí. Era això, el rellotge, que mesurava: “Ara has d’anar aquí, ara has d’anar allà”. Ara he deixar
el rellotge guardat, ja no porto rellotge. (Riu)
S. Ah, és veritat! Ja no et cal...
R. I sí, va ser, sobre tot la sensació de dir: “No he d’anar a cap puesto, no tinc res obligatori”. Allò d’un
horari... Perquè clar, tota la vida funcionant amb l’horari.
S. I tens parella o fills?
R. No.
S. Has viscut sola?
R. Sí.
S. Llavors sabies que el temps era per tu, no?
R. Sí, sí, sí. Era jo amb mi mateixa.
S. I ha sigut un procés, no? Que al principi potser era més difícil i poc a poc anar...
R. Sí, ara ja sé que... Faig activitats, però això de marcar-me horaris... Bueno, són horaris, no? Però te’ls
montes i tries tu. Em relaciono més amb la gent, perquè tens més temps. També tinc més gent jubilada
igual que jo...
S. I, per exemple, si es digués de fer la proposta de Moviment oberta a gent de totes les edats, et
xocaria, acostumada a un grup de la mateixa generació?
R. No. Mira..., l’Helena fa classes en un centre per Gràcia, no? Va fer un taller i ens el va oferir i la Mercè
i jo vam anar, però la resta era gent jove. Estava apuntada, però estava amb algun esquinç o alguna
cosa que no podia moure la cama. Bé, cadascú en les seves possibilitats del cos, però està bé. L’altre
dia, quan vam anar al Mercat de les flors, era un home de 55 anys i després va haver la conversa. Ell va
dir: “El teu cos sap el que pot fer i treballes amb això” i ho vaig trobar interessant.
[Comiat]

REMEI – Entrevista 2
S. Tu me vas estar explicar que hi havia certes coses que, amb el procés d’aquest curs de Moviment, no
et venien tan de nou perquè ja havies viscut una experiència semblant. Però, si haguessis de parlar del
procés des de que vas començar aquesta experiència fins que la vas acabar, amb què et quedaries?
Quins petits o grans canvis has notat a nivell de cos, de tu, de relació...?
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R. De cos... m’agrada molt el fet aquest del moviment lliure, perquè vas treballant les parts que tens
potser més tenses. I m’agrada el fet aquest de poder-te moure sense que et dirigeixin. Bueno, que hi
ha la part aquesta dirigida, que està bé, però també els moments aquets de moviment lliure m’agraden
molt. I penso que per al cos això també...No sé, que el cos parla, no? (Riu) I parla des de les tensions,
moltes vegades, crec jo. Perquè sempre comentàvem entre nosaltres, que sembla que sortim més
lliures, no?
S. Després del moment de...?
R. Sí, quan ja havíem acabat i tot això.
S. I després, en altre moments, penses que et fa conscient d’algo més, no només en la immediatesa de
després, sinó també en altres moments de la setmana? O penses que és molt poc de temps com per a
fer-se realment conscient d’aquestes coses?
R. Bueno, és molt poc de temps perquè és hora i mitja a la setmana, però jo penso que sí que..., que
vas tenint moltes coses en compte de tu, del teu cos, que et fas conscient també. Molt poc a poc, però
jo penso que sí, que va obrint la consciència del teu cos també i de sentir..., de sentir el cos.
S. I quins serien els aspectes de les propostes que es feien a classe que destacaries com a més
significatives per a que es doni com aquest benestar o aquesta major consciència?
R. Mmm... Bueno, jo penso que estava ben estructurada, la classe, perquè a mi m’agrada sobre tot això
de quan posava la música... [Tall no registrat d’uns 10 segons] Va bé també el moment inicial quan
comences el moviment dirigit per escalfar, no sé... Jo penso que estava ben estructurat en aquest sentit
perquè, de sobte, entrar en el moviment aquest més lliure potser per nosaltres tampoc no hauria estat
bé. A mi el que més m’agrada és quan són els moviments aquests més lliures, però també dintre de
que ella dirigia una miqueta el com. Anava fent pautes de tant en tant. Els moments aquests lliures que
és feien després, més llargs, pues... això sobre tot.
S. I hi ha alguna cosa que t’ha resultat com més difícil de l’experiència? No sé, potser a l’inici... O que
t’ha generat alguna dificultat?
R. Pues... A part de les limitacions del cos, que hi ha (riu), però bueno, es van superant... També, al
principi, el fet aquest, que també s’ha anat superant, de fer coses en grup, no? De tenir en compte al
altre. D’entrada costava una miqueta, després ja vas agafant confiança amb els altres i amb tu i et deixes
més lliure, però al principi era com una dificultat la relació amb els altres.
S. Tot i que explicaves que el moment de la mostra, de la preparació de la coreografia, havia afavorit
una relació, no?
R. Sí, perquè també s’havia de tenir molt en compte el grup, no? Perquè era una cosa en grup i no
podies anar al teu aire, no? Llavors així sí, perquè creava un... tenir en compte a l’altre.
S. I hi ha alguna cosa que has aprés o que has descobert sobre tu o sobre el teu cos arrel d’aquest
treball? O que t’ha sorprès?
R. Pues més que res això, el obrir-me a la relació.
S. Potser perquè abans et costava més i pensaves...?
R. Sí, perquè en general totes les coses que jo he fet de moviment i així són com més individuals. I això
ho ha afavorit, la relació amb els altres, el tenir en compte als altres.
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S. El que penses que t’ha aportat el fet de ser un grup i no ser una proposta individual... diries que és
això, no? El fet de tenir més en compte als altres...
R. Sí.
S. Tu em vas explicar que aquest era el primer any que tu havies estat jubilada, però que tot i així feia
com quatre anys que havies fet una reducció d’hores i havia sigut un moment com més crític, no?
R. Sí.
S. Per què penses que aquest moment de la jubilació va ser crític per a tu?
R. Bueno, aquest últim any, l’arribada a la jubilació total, no ha sigut tan crític perquè, en aquest quatre
anys que progressivament he anat deixant la feina, ja m’han servit una miqueta per conscienciar-me,
per buscar activitats al marge de la feina perquè feia molt poques hores ja. I aquest curs passat que ha
sigut el primer tampoc ha sigut ben bé crític en aquest sentit sinó que més bé ja ho desitjava, perquè
veia que la feina ja no era la feina que a mi m’agradava, perquè estava molt desconnectada per les
poques hores que anava a l’escola, i anava obrint camins per fer altres activitats que m’omplien. O sigui
que tampoc ha sigut tan crític el... Ha sigut més crític el aguantar quatre anys en que l’escola ja no era
l’escola que jo havia viscut, no? (Riu)
S. En el sentit de que ja no estaves tan present com abans, no?
R. Exacte. Que era allò de... Bueno, mira, has d’anar però... la feina ja no tenia ni importància, estaves
molt desconnectada, t’havien d’explicar què passava entre setmana... La relació amb els company bé,
però ja no vius l’escola com quan estàs tota la setmana.
S. Ja... I el fet de la jubilació o el anar pensant en el fer-se gran... Hi ha coses que et preocupen respecte
a aquest tema? Tu em comentaves que en relació al tema del cos... Tu deies: “Jo tinc 66 anys”, però
que per dins per a tu no tens aquesta edat. Però hi ha algun aspecte que et preocupa?
R. Home... (Riu) Home, sí. Si penso així sobre el cos, el fet de... justament del moviment, que veus que
les persones grans es van... La mobilitat i tot això... Però bueno, no com una cosa imminent, sinó que a
la llarga mantenir-te en forma per no arribar a aquests estats. I fins i tot la ment, no?, també... Activitats,
coses per la ment... Perquè les dues grans coses de la vellesa són... el moviment i el cap que se te’n va,
no? Tenir activitats per treballar en aquest sentit, de mantenir la mobilitat i que el cap també pugui
treballar. Estimular-lo, no?, amb activitats.
S. I per exemple, quan anaves explicant que t’anaves a jubilar... Penses que la relació canvia? Hi ha
alguna cosa que et molesta... sobre la percepció que tenen altres persones sobre el anar fent-se gran?
O que tu no t’identifiques amb certes coses o algo així?
R. Mmm... No, jo això no ho he viscut ni ho estic vivint malament. Tinc relació amb amigues que ja estan
o estan entrant en la fase aquesta de la jubilació, però també tenen relació amb gent més jove. I, bueno,
em relaciono bé amb gent més jove, amb companyes de l’escola que encara estan treballant i mantenim
la relació. No sé, m’accepten bé i em tenen en compte. No rebutgen el fet aquest de que... Bueno, que
d’algunes podria ser la seva mare, no? I mantenim relació, contacte, sortim... De cara a conèixer nova
gent potser sí que és una miqueta una barrera, però amb la gent que he estat tractant mantinc la relació
i l’he tinguda bona, amb la diferència d’anys.
S. D’acord... Quan jo parlava amb cadascuna m’adonava que la realitat i la situació personal de
cadascuna és diferent. Totes esteu jubilades, hi ha qui ha treballat a un lloc, a un altre, hi ha qui ha
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pogut estudiar, qui no, qui ha tingut fill, qui no... Tu em vas explicar que vivies sola, que no tenies fills
ni parella. Penses que hi ha com un cert judici o hi ha algun aspecte en aquest sentit que penses que,
dependent de la situació personal de cadascuna, es percep socialment diferent?
R. Vols dir per estudis, per situació familiar...? No ho entenc ben bé.
S. Per exemple, hi ha gent que es va fent gran i hi ha gent que té néts i gent que no... Que a vegades la
converses es centren més en el tema, per exemple, dels fills o del néts... I no totes les persones viuen
aquesta situació, no?
R. Ja...
S. Per a tu ha sigut com algo que has notat, que t’ha...
R. ... Sí... Bueno, sí que es nota, sí. (Riu) Perquè clar, per exemple, ara tinc dues amigues que tenen nets
molt petits de quatre, cinc, sis anys... I jo els he vist néixer a aquest nens. I al ajuntar-me amb elles, si
estàvem les tres, era: que si les papilles, que si les caques, que si... (Riu) La veritat és que en alguns
moments sí que era un pal aguantar això. Que elles ho vivien com una cosa... Bueno, que era el seu
món, no? I aquí sí que et trobes una miqueta fora, no? Però, però bueno... No sé, jo ho accepto. Són
situacions de la vida. El que passa és que, clar, quan elles queden per anar al teatre de nens o al parc,
pues jo allà no aniré... (Riu)
S. Ja... Com que tu ho portes com una cosa que vius bé, però potser sí que hi ha situacions que a lo
millor es fan més evidents o que et sents com que no estàs tan a dintre...
R. Sí, que hi ha coses en les que sí que no pots entrar, no? Que l’edat sí que marca, clar que sí. I puc
mantenir la relació i anar un dia a sopar i tot això, però clar, aquesta relació tan constant pues ja no
tant.
S. Bueno, pues que ja hem parlat una mica de totes les coses que tenia una mica pendents, així que
moltes gràcies...
[Comiat]

DÈLIA – Entrevista 1
S. Tu, a més de Moviment, estàs fent més...
D. Sí, el moviment és summament colateral. Jo... el que m’agrada és estudiar.
S. I què estàs fent?
D. T’ho explico... Jo em vaig prejubilar al 57 anys. Vaig passar un any... agent. Però jo no sóc
d’estar agent, lo que passa és que ho necessitava. I vaig dir: “Faré com si jo ara tingués 25 anys
o 20 anys i vaig a la universitat. Jo vull fer lletres, literatura. No em posaré a fer grec, llatí i
clàssiques perquè això és un esforç sobrehumà”. Ja feia temps que estudiava alemany i feia
temps que pensava fer filologia alemanya. Però què passa? Quan vaig voler fer-ho estava el
plan Bolonya, que són graduacions de quatre anys. Estava tot molt en proves i no és ni
literatura ni alemany. Vaig fer algo de literatura, cinema. (…) Sóc llicenciada en història des de
fa molts anys. Ara sóc també graduada en literatura i idiomes moderns: alemà. Això és el que
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vaig fer jo. (...) La gent em deia: “Però tu estàs boja, t’has jubilat per ficar-te a estudiar?” I jo
deia: “Sí. A mi m’encanta”. Tota la vida he estudiat però he estudiat treballant. Clar, era un
horror. Però jo vaig estudiar història per veure si podia marxar de La Caixa i ser professora. Jo
volia ser professora, però va ser molt difícil. Però havia de fer les oposicions però tenia 0 puntos
de todo. Però ara lo que estic fent és que em faig la il·lusió de que, sense tenir la pressió de dir:
“¿Qué será de mi futuro? De què treballaré?” Ara estic com una estudiant, no foto res, només
estudio. Que és el que realment m’hagués agradat fer i mai vaig poder fer. Vaig pensar:
“Provaré això de per majors de 55 anys”. Acabava d’aprovar el grau de literatura i me van
agafar a literatura. (...) Tres anys. Però ja se’m va acabar, l’any passat. Llavors...: “Tornaré a
provar: demanaré filosofia”. L’any passat vaig acabar i vaig pensar: “Me vuelvo a morir. Tengo
que hacer algo”. I em van agafar però a la universitat de l’experiència de Badalona. (...) Quan
vaig començar el grau a l’any 2010 em donava la impressió de que anava amb els meus nets.
Però ara ja no ho noto... Hi havia gent de 18 anys. I jo al·lucinava de lo poc que treballen.
[Interrupció]
S. Aquest no és el teu primer any [al curs de Moviment], no?
D. És el tercer.
S. Vas començar quan ella va començar...
D. Sí, i em vaig apuntar sense saber ben bé... Era moviment. Bueno... Sóc una negada per anar
al gimnàs, per fer esports i vaig pensar: “Moviment que em serveixi com per fer estirament,
com per trobar-te una mica o recuperar una mica elasticitat i, ademés, amb música i com
ballant...”. Creia que era molt més atractiu. A més, un cop a la setmana, que tampoc suposa
molt... una cosa de training... uaa... sinó molt molt suau. Bueno, pues aquesta idea em va
atreure i vaig pensar que era una activitat més a fer a la universitat. I sí..., em va agradar
moltíssim.
S. Però, m’explicaves abans com que trencava una mica amb l’idea que tenies com de dansa,
no?
D. Sí, jo en principi m’encanta la música i m’agrada ballar. Però m’agrada que toquin guitarres,
soroll, i ballar i desmelenar-me. Clar, dansa: què suposava jo? Pues una música amb un ritme.
Però no, normalment ho fem amb música atonal. Inclús quan hem anat a veure a la Helena
sempre li faig broma, perquè s’acompanya amb un saxo... i li dic: “Aii, amb lo bonic que és el
saxo... i aquest soroll...”. (Riu) Però no, és música atonal, és música experimental. Jo ho entenc,
entenc que l’art és això. El arte por el arte ja no està permés. Ara l’art és una eina més de
transformació social. A través de l’art pots pensar moltíssimes coses. L’art és revolucionari, és
la llibertat del que fa... El arte no és lo bonic, la bellesa. Pot ser-ho, però... l’art ja no pot ser
això mai més. (...) Llavors entenc que la música també faci les seves experimentacions i la dansa
i el cos expressi sentiments, l’alegria o no res, simplement que estàs viu.
S. Llavors quan et posa alguna cosa així més marxosa...
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D. Jo de seguida ja transgredo la norma. Si a mi em posa una música que es pot seguir, l música
típica que té una melodia, de seguida li agafo el ritme, me moc... A la que posa els sorolls...
Bueno, llavors tinc que pensar què me poden transmetre al·lucinant i interpretar amb el poc o
molt que el meu cos sàpiga què és allò que aquells sorolls em transmeten. Clar, és molt més
creatiu, haig de pensar. Quan és la música de sempre no penses, et surt automàtic, el cos està
acostumat a aquests ritmes. Però sinó... és més difícil.
S. I a més que el plantejament també és no tant fer una coreografia repetitivament...
D. Habitualment no. Jo, el primer any que es va començar, era incapaç de posar-me a terra,
però ara ja sé posar-me a terra. No sé aixecar-me de tots els cantons amb molta facilitat, però
aquest any tenim les colxonetes i fem els exercicis a terra.
S. Però perquè teniu cadascuna la vostra i llavors és com més fàcil...? Potser no et fan tan de
mal...
D. Exacte. Era la colxoneta per estar estirats, per estar més còmodes. Era per fer exercicis a
terra. Però clar, ho hem perdut perquè des de que vam dir: “Aah, nosaltres podem fer una
coreografia? Fem-la!” Clar, és molt reiteratiu...
S. Però normalment sí que es donen com unes petites pautes sí que et pots trobar com el teu
propi moviment, diguéssim, no? Tu en aquest sentit no és que et trobessis limitada, però a lo
millor la música...
D. No, no no... Però quan tens una música que no significa res d’entrada, que no pots anar
contant i reiterant els moviments en funció del que diu, és..., no, no té un patró, o és
assistemàtica, llavors no és gaudir de la música, primer pensar què t’està dient aquesta música
per després respondre amb el teu cos. És una altra història. No és el relax i el gaudir, sinó:
“Pensa, què és això? Pots seguir-la? El teu cos pot acompanyar-la? Com?” Clar, és un altre
concepte de lo que jo entenc per música o hagués pensat en... allò de dansa. És veritat, tampoc
no tinc... He anat al teatre, he anat al cine... però no se m’acut anar a un espectacle de dansa.
Curiós, eh? Si ho fes segurament estaria acostumada a veure com la dansa és allò: una
combinació entre música i cossos, però amb una música que no té perquè ser res conegut. Pot
ser música clàssica adaptada o pot ser contemporània...
S. O a vegades és el silenci, no?
D. O simplement el silenci. Això a mi em costa més. No diré que em sobti, perquè penso que
és fantàstic. És això lo que s’ha de fer: l’experimentació. Però a mi, particularment, em costa
perquè el meu cos està... Si està habituat a alguna cosa, a moure’s és amb una música pop,
rock, blues, jazz més clàssic habitual... O la música cubana, la salsa...
S. I a nivell personal de percepció del cos, l’experiència d’aquest tipus de dansa i moviment, en
aquesta manera de moure’t diferent o de posar l’atenció a diferents..., què és el que això t’ha
aportat?
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D. Clar, és complicat, perquè... si nosaltres féssim un curs o fos una qüestió d’anar tres cops
per setmana o més habitual sí que pots tenir una sensació de que allò ha creat un poso i un
sediment i el teu cos ho té claríssim. Però clar, és un sol dia a la setmana, ho vius en aquell
moment, però després la resta de la setmana m’oblido. És el que em passa amb la coreografia,
que vull fer-ho bé, vull que surti fantàstic, vull que se’ns vegi com sentim, però m’he oblidat a
lo millor del pas del tres al cuatro quina és la posició. Ara, en el moment de fer-ho m’encanta!
Sí, sí, ademés ara estic molt més... diguéssim, implicada. Al principi, diguéssim, em podia
semblar estrany, dificultós, fins i tot poc agradable.
S. Però et refereixes en general o en concret la part de la música?
D. No, en general no. Però si en algun moment hi ha algun tipus de música d’aquestes que jo
no... em sembla que està molt bé, però que el meu cos... es que és la dificultat de dir: “No, no,
això també ho pots fer”, però no és “Un, dos, tres, un dos, tres”... Pensa primer i després... és
molt més interessant perquè eres capaç de fer coses que jo no m’imaginava. Penso que, clar,
te trobes amb unes persones estranyes, que no coneixes. A lo millor si et posen una mica de
salsa al moment totes, si ens agrada la música, tothom balla, tothom somriu... Amb aquest
tipus de música tan... difícil, tan diferent... jo m’hi he posat a moure’m de la manera més
normal, sense vergonya. I penso que ens ha passat a tots. Clar, que vist des de fora inclús pot
ser: “Què fa aquesta gent? Què estan fent? Tancant els ulls, obrint els ulls, estirant els braços,
bellugant-se d’una manera tan estranya amb aquests sorolls”. Jo ho he fet sense cap vergonya.
Què és? Tu pots dir que surts després al carrer i recordes aquella música i vas fent allò pel
carrer com faries quan vas pensant en la troba cubana que la tarareas i penses? No, és per a
aquell moment. No he tingut cap vergonya, he interaccionat, saps? Quan diu: “Anem a ocupar
els espais buits que deixa la teua companya”. Interacciones amb una persona que no coneixes
de res, que la tens tirada a terra i tu t’estàs fotent a sobre, ficant-li els braços per sota els seus
braços. Deixes lliure el cos d’una manera dino, sense que hi hagi aquest acompanyament de la
música que et facilita, no? Perquè, a veure, com van els balls? No es que vagi a ballar a
discoteca, ni... M’agrada ballar sola, no sé ballar en parella, però la gent va a ballar i sense
conèixer-se... la treuen a ballar i surt a ballar, perquè saben que amb aquell ritme, si saps ballar
s’entendrà i disfrutaran. A mi, amb totes les dificultats afegides – fent moviments lliures de
“fes lo que vulguis” i que ho hem fet sense conèixer-se – si alguna cosa ens ha aportat, o al
menos a mi, és a no pensar que haig de tenir vergonya, que tinc un cos que no em serveix
només per parlar, sinó per moure’m, relacionar-me amb la que tinc al davant o amb tot el grup.
Això és lo bo que jo he trobat, independentment de que digues: “Arribo més a terra, tinc més
flexibilitat, em sé estirar, rodolo pel terra com si tingués vint anys”. No. És més important això,
trobo – al menys en la meva experiència, no? –, el haver ballat d’aquesta manera amb les
companyes, que el ballar ha estat com parlar entre nosaltres sense dir. Això és el que jo he
valorat.
S. Sí que es cert que per a aquesta proposta no necessites, per exemple, tenir un cos “x” per
poder fer-la, tenir una tècnica perfecta per poder ballar, sinó que estàs podent participar sense
necessitat de...
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D. De ser experta, ni una gimnasta ni res. Clar, evidentment, si tens artrosi dels genolls o tens
la columna que no sé què... (Riu) Has d’estar mínimament bé. Saber, sobre tot si has d’anar a
terra, saber baixar d’una manera còmoda. Que penses que baixar és automàtic..., però no. Si
arribes a terra fas més expressivitat del teu cos, però si no arribes a terra pots expressar-te
igualment perquè pots moure’t. Totes les peces que té el teu cos, des dels dits, els colzes, els
hombros, el cap, les aquestsaquests..., o el que tu tinguis més facilitat, i tu ho bellugues, amb
el moviment de la teva companya pots interaccionar, sigui en silenci o sigui acompanyada
d’aquesta música, que no t’està donant una pauta, sinó simplement t’està fent pensar que no
tens perquè tenir la pauta d’una cosa tan clara per poder bellugar-te, no?
S. Clar, potser has de prendre més decisions, no?
D. Clar.
S. Quan tu estàs seguint una classe de zumba, no? Vas fent...
D. Clar, jo no sabria. Fixa’t què curiós. Sóc negada per repetir balls que tinguin passos. Tinc una
amiga que ho fa perfecte. Jo la veig i jo no sabria. O sigui, no sé què passa en el meu cervell
que jo, si tinc que contar... O sigui, jo, ballar sola, arribar a l’acorde que si és no sé què... “3, 3,
arriba y abajo”, ho puc arribar a fer, però si tinc que aprendre unes passes per fer una
coreografia d’aquestes que queden tan mones, jo no sé, m’equivoco, m’equivoco totalment.
El meu cervell... Ho estic veient, però no ho sé interpretar, no sé si és per l’efecte mirall o què.
Jo no sé interpretar, jo m’equivoco, totalment. Per tant, ja et dic, no és això: “3, 1, 2, 3, delante,
atrás, tiras, no sé què...”, sinó “Mou-te, mou-te, fes, mou-te”. Per això potser m’equivoco quan
“Ara baixes, ara puges”, no? Però bueno, ja... el dia de...
S. Ho faràs... (Riu)
D. Ho farem, ho farem. Quedarem molt bé, ja veuràs... Però aquí no, per això m’agrada, si
tingués que anar a aprendre zumba, que dius tu, que veus que totes ho fan igual i ademés
automàtic, pum pam, jo seria la que està al final i... (riu), baila sola (rialles). Sí, no sé, és una
cosa... Sé on està la dreta i on està l’esquerra, però si em diuen “Ves a la dreta”, em moc a
l’esquerra”. És una cosa... I en canvi, no, no, no, no és com el zumba, no és això, no és el zumba
ni cap cosa que estigui reglat per passos. No, no, no. Et comences a bellugar, és saber com
bellugues... Jo, em costa controlar la respiració, que això seria perfecte, saber respirar, al
mateix temps... Inspirar, espirar en funció dels moviments, però no, no fa falta ni contar ni res.
Així que bé, bé en el sentit que pots sentir totes les parts del cos.
S. I des de que vas començar, clar, tres anys és molt de temps... Des de que vas començar fins
ara, a nivell de cos, a nivell de relació o del que això implica... Tu deies, per exemple: “Vale, és
cert que és només un moment a la setmana”, però no sé si el benestar que et provoca pot
influir, en el moment en que surts..., no sé, eh?
D. Sí, a veure, de fet, surtim súper bé, perquè primer ens hem estirat, ens hem escalfat... Jo,
sortir d’aquí... me’n vaig a dinar a la una i dino amb un gust, perquè estic molt feliç, estic
contenta. No, no... Tenim molt bona relació, ens entenem bé, ningú s’hi fixa en què fa l’altre,
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en el sentit de dir “Mira, mira...”. Normalment no m’influeix, no..., no penso si algú ho fa molt
bé o un altre ho fa molt malament. Jo estic al meu, interaccionem, estic molt feliç... Jo vinc
contenta, no vinc amb por de que: “Quina vergonya, uff..., otra vez lo mismo.” No, no, jo vinc
molt contenta, estic molt contenta de fer aquest exercici. Que si fossin dos dies a la setmana
també ho estaria. Vinc molt contenta...
S. I a nivell de relació amb el teu cos?
D. Amb el meu cos, ui... (riu). No sé...
S. No sé, que pots ser molt sincera, no cal que sigui cap cosa excepcional.
D. Sí, no, no, no... A la resta de la setmana es que ni en penso.
S. No, no, en general... Vull dir, durant aquest procés. Si penses com vas començar fa tres
anys...
D. Bueno... Clar, jo vaig començar molt acollonida, perquè pensava: “Estic rovellada a la
saciedad”, però després vaig veure que jo, mica en mica, allò ho podia assumir. Jo bellugava
bé els braços, jo bellugava bé el cap, jo bellugava tot lo que em deien. Encara se’m mou tot, no
tinc allò encarcarat. El segon any va ser molt interessant perquè hi havia ademés un noi, i
aquest noi jo crec que sabia ballar, havia fet dansa i ens va aportar una diferència que, potser
ens va fer, pues... “Vaig a superar-me potser una mica”, no? Perquè ell ho feia molt bé, aquell
noi ho feia molt bé...
S. Però perquè el superar-se...? O sigui, el fet que ell potser tirés...?
D. Sí, ell ho feia d’una manera que deies: “Ah, mira, pues... per què no també com ell?”. Ell ho
feia molt per terra i era..., bueno, allò també te dóna... Si hi ha gent nova et dóna una mica de
[?], no t’encarcares, no? I aquest any, què ha passat?, que jo el primer semestre no vaig poder
vindre perquè tenia classes. M’he incorporat al segon, però... chulísimo, i noto la diferència.
Està molt bé perquè ella diu: “Quan sigui el moment...”. “Quina vergonya, ara jo fer això davant
aquesta gent que no conec”. Des del principi, això ja no em passa tant...
S. Però què penses que va fer que trenquessis com aquesta barrera que potser tu tenies al
inici?
D. Home, jo crec que totes podíem tenir, no? Ja no per l’edat, sinó que segons com pensis,
aquestes bestieses ara aquí davant de la gent...
S. Perquè no estem acostumats, potser, no?
D. Però des del moment que “aquestes bestieses” desapareix del teu vocabulari, ja no penses
“aquesta bestiesa”, penses: “Estic estupenda, ara estic gaudint d’això...”. I desapareix qualsevol
barrera. Ara, si no féssim per exemple l’assaig que ara fem, si digués: “Va, ara ens movem totes
i fem una mica d’ocupar els espais...”, veuries com ens relacionem entre totes. L’una li passa a
una per sobre, l’altra li fa... Penso que fem unes figures súper interessants, sí, sí. Cap problema,
perquè ja ens coneixem molt, nosaltres.
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S. També aquesta relació, potser no és una relació fora d’aquest moment...
D. No, no hi ha l’oportunitat. Però quan ens trobem tot funciona molt bé. Pensa que l’Helena
està contenta de nosaltres perquè tot lo que proposa nosaltres ens hi sembla perfecte i ho
intentem.
S. Jo a vegades tinc la sensació que toco als companys de dansa més que, potser, a alguns amics
que tinc, no? Perquè tens com una cerca confiança diferent...
D. Clar, sí, és especial. No parles, és cert, però a lo millor aquella sinceritat que fa el cos... Són
moviments d’una gran sinceritat, en aquell moment és una relació molt sincera. Que no són
paraules, però que està molt bé, és cert. Amb elles ens hem vist, per exemple, que hem anat a
una sessió de dansa, que aquest any ens hem vist en això. Però, ni se’ns acut d’anar a sortir de
dir: “Ah, pues anem a dinar”. No, cadascú té el seu... i no coincidim, però en el moment que
ens trobem tot va de conya, sí, sí. Potser és el moviment aquest, sí, sí.
S. Bueno, que hi ha com a lo millor una complicitat dins d’aquest espai, no?
D. Sí, sí, quan ella ens ho proposa nosaltres ho acceptem y penso que ho fem perquè ho
trobem..., ens trobem bé fent-ho.
S. Jo, una pregunta que em feia és que, amb la meva edat i el moment...
D. Vital...
S. No, però també del context social, històric... està molt més normalitzat, potser, que jo pugui
participar d’aquesta... Penso que nosaltres hem pogut tenir, potser, més contacte amb el cos
que, per exemple, si jo parlo amb la meva avia, no?
D. Sí, segur.
S. I pensava, què interessant una proposta que, a lo millor... Bueno, no sé si tu has tingut la
possibilitat de fer alguna cosa semblant al llarg de la teva vida...
D. No, mai, mai, mai... Curiós, eh? Perquè ara, quantíssima gent, quantíssimes nenes fan ara
dansa, ballen... La meva fillola des de ben petita ha anat a ballar, sa mare l’ha portat a ballar i
ha ballat de tot. Sempre. A la nostra època això, al menys per a la gent normal del montón, això
no existia. Fer ball? On? Mai me van apuntar a un lloc que fos... Així, al cole de les monges
podies fer música. Però ballar i tot això... Segur que hi havia, però per determinat nivell de
gent, en determinades escoles privades... Jo mai ho vaig poder assumir. Després mai, en la
meva vida, se’m va acudir apuntar-me a fer dansa com tampoc... Un gimnàs sí, i vaig pagar anys
i mai vaig anar, però a mi, fer gimnàstica, aparatos...? Nadar. M’agrada nadar. Tant m’agradava
que feia piscines i piscines i me va agafar una tendinitis. (Riu) Amb lo qual vaig dir: “Pues va a
ser que no”. Ho feia malament, segurament, o volia fer més piscines de les que podia... Així
que res. O sigui que és veritat que la relació en el cos, a la nostra època ha sigut com si...
Descosificadas de cuerpo. Segur. Poca relació hem tingut amb el cos la gent de la meva edat.
S. I per què penses...?

123

D. I perquè? El cos... no cal pensar-ho, el cos no importa. Bueno, tu m’entens, no? Els tabús de
la religió i de tantes coses. Fer honor al cos? Què? Havies d’anar a missa, havies de resar el
rosari, havies de pensar en lo espiritual, en lo transcendental... El cos no té cap importància.
Podria ser, eh? Dic jo, eh?, no sé. Aquest plaer hedonista, prohibido. Pues ja me diràs...
S. Però tu creus que en aquell moment..., en el moment que ho estàs vivint, ets conscient
d’això? Quan tu eres nena i potser no tenies possibilitat...
D. Ni idea.
S. No t’ho planteges... I en quin moment t’ho planteges?
D. A mi, que m’hagués agradat ballar i cantar i fer teatre, hagués sigut la il·lusió de tota la meva
vida... O sigui, jo quan torni a néixer, por si acaso, ja tinc escrit: “Vull ser bohèmia, no vull
treballar, només dedicar-me a això...”.
S. A estudiar, a...
D. A no fotre res, res productiu, res que doni un [paraula incomprensible] que s’emporti un
altre. Bohèmia total. Per clar, es que el meu pare es morir quan jo tenia 12 anys. Per molt que
jo hagués volgut, rogat, implorat... o hagués existit la possibilitat, no hi havia ni un puto duro.
“Chica, al cole...”. Me la van pagar les monges, diguéssim. Hi ha un fons de l’associació dels
pares dels alumnes que et permetien acabar, si tenies bones notes... Poder estudiar gratis.
Vale. Però jo el que podia demanar era seguir estudiant piano o apuntar-me a fer ballet. No,
era: “Guapa, tu eres pobre”. Impossible, saps?
S. Però no té importància, no? Això no és res...
D. Això era... sumptuari. Això s’havia de pagar. Si a mi m’estaven pagant els estudis i ma mare
no tenia diners, jo no podia... Vaig deixar inclús de fer piano, i a mi m’hagués agradat seguir
aprenent... Que el meu pare m’ho pagava com a extraescolar d’aquella època. Això era un luxo.
Quan va morir el meu pare, ni un duro. Vam tenir la sort de que me van pagar els estudis, però
res més. No se m’acudia a mi... I després a treballar ràpid.
S. Perquè éreu molts germans o...?
D. No, dos. El meu germà és més petit, clar. Jo era la gran i ràpidament la responsabilitat... Vaig
créixer ràpidament, als 12 anys jo vaig tenir claríssim que jo tenia que créixer i fer-me càrrec
sobre tot de que el meu germà estudiés. I per això he anat a darrera dels estudis a destemps.
S. I sí que és cert que el cos, a més, i el treball amb el cos sempre ha tingut i crec que a vegades
encara ho té, com un espai molt de: “Bueno, esto es extra.”
D. Sí, és un luxe.
S. Sí, i a més és com un entretenimiento. No es tan: Què et pot aportar? O la música... Inclús
ara la part artística tiene como un sitio súper reducido.
D. Sí, no importa. És consumir i llençar. És veritat, està absolutament desacreditat. Però per
què? Perquè tot està en funció del que entén aquest món que és la vida: tot és una industria,
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tot és consumir. La industria cultural no és l’art, la industria cultural és tot allò que es pot
reciclar, tot allò que te poden vomitar i tot allò que tu pots comprar. (...) Clar, jo entenc que
les nenes que hagin pogut fer ballet o música, sobre tot en el sentit que fem ara en aquestes
últimes setmanes de repetir una coreografia, això no et porta enlloc. Ho fem perquè tenim un
compromís de mostra més o menos què és lo que podem fer o quina és la proposta, però a mi
lo que m’agrada és quan arribem aquí i és: “Respirem, ara fem això, ara caminem, ara córrer,
ara parar, ara no sé què...” Saps què vull dir? Allò que no és sistemàtic. Assistematitzar les
coses, treure del sistema, fer-ho diferent, això és lo interessant. Per exemple, la meva fillola va
acabar fins el rotllo de ballar. [Li pregunto:] “Fins el rotllo de ballar?”. [Diu ella:] “Perquè sempre
és una instrucció.” Jo això no ho hagués pogut resistir. Anar a fer una cosa com una instrucció,
pam, pam, pam..., com no puc resistir anar a un gimnàs que m’obliguin a fer una tabla de no
sé què. Va en contra de la meva manera de ser. No m’agrada i em caderes ràpidament. Ara, tu
dius: “Però tu estudies”. Sí, però amb això és una mena de... complicitat amb els meus llibres i
la meva relació amb l’estudiar. Però és la meva llibertat, no: “Ahora nos ponemos aquí, un, dos,
tres...”. Això jo no ho podria fer per molt que m’agradés. No, no m’apuntaria a cap classe de
ball per molt que fos molta relació social, perquè és dale que te pego, siempre lo mismo. Pots
fer cinquantamil coses però clar, sempre mirant què li dóna a aquella gent fer aquella
extraescolar. És per una millor integració a aquesta societat o és per pensar diferent a aquesta
societat? Jo penso que no serveix per pensar diferent. És que has de ser crític. I això fent alguna
activitat artística es pot aconseguir.
(…)

D. La meva relació amb el treball ha sigut molt complicada, a mi no m’agradava ni m’ha agradat
mai treballar a La Caixa, i he treballat tota la vida a bancs, caixes i tal. (...) Jo he treballat 40
anys, des dels 17 fins els 57, en una casa de Seguros, després al Banc Atlàntic i després 32 anys
a La Caixa. Sempre amb aquesta vitalitat, però després a la tarda estava feta pols i llavors
encara volia estudiar perquè a partir de que sortia era la vida, però jo ja estava feta pols. Clar,
jo m’emprenyo d’això. Aquella energia que li he dedicat a aquesta merda de feina... La miqueta
que et quedava per [fa el soroll de respirar] donar-te una mica d’aire.
S. Per això vas intentar jubilar-te abans?
D. Vaig tenir l’oportunitat de jubilar-me i llavors, al menos, estic contenta perquè mantinc
aquesta energia al dematí, mig dia i l’aprofito. Perquè pensava: “Et jubilaràs i estaràs feta pols
i estaràs que no podràs fer res”. Però no, ni hablar...
S. O siga, per tu va ser una alliberació el fet de tenir de sobte...
D. No, no, es que jo em vaig apuntar a la prejubilació des del primer dia. Em vaig haver
d’esperar cinc anys, que jo ja m’hagués jubilat als 52. “Encara que no em doneu ni un puto
duro”. (Riu) Però vaig haver d’esperar. I per mi, la gent que diu: “Jubilar-me, què faré?”. No,
no, jo volia treure’m aquell pes. Clar, era la meva obligació, tots hem de treballar per viure.
S. Clar, però potser treballar a un lloc, per exemple, com...
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D. Donar classes! Jo volia donar classes. Jo m’ho hagués passat teta. Estaria treballant ara!
(Rialles). Perquè jo, intentar transmetre aquesta energia a la gent jove, que pensessin. (Plora).
Per això he de tornar a néixer... No, no, ara ja està. Perquè si tota la vida has fet algo que no
t’ha agradat és una frustració. Però ja està, ara m’ho passo molt bé. Ara tinc 25 anys, no 65. I
estic buscant per aquí i per allà a veure què vull ser quan sigui gran. Picotejo de literatura, de
filosofia i encara no tinc clar què vull ser. (Rialles) Penso que ara la gent jove madura molt
abans, no com nosaltres que era una cosa absolutament... de pànic, no? Sortir de casa i acabar
el cole i tot el món al davant i dir...: “Quina por!”, no? Perquè estàvem súper protegits, no
teníem nocions de res, tot era la religió, anar al cole, a la missa, a casa... Què era món? El món
era un desconeixement total. En canvi ara vosaltres... A la teva edat ja has viatjat, amb internet,
pots anar d’aquí cap a allà tenint nocions d’idiomes... Jo amb 25 anys vaig fer el meu primer
viatge, a Londres. Allò era el món. (...) La meva mare sobre tot, al quedar-se ella sola amb la
seva responsabilitat amb nosaltres, clar, no vam anar ni a una punyetera excursió, per petita
que fos..., perquè “¿Y si nos pasaba algo?”. O sigui que va ser molt dur amb 17 anys trobar-te
en el món laboral i tot era una inseguretat... (...)
S. Vivíeu a Barcelona?
D. Sí, sempre. Jo vaig fer el meu primer acte de rebeldía quan vaig dir que jo no seguia amb les
monges, malgrat que em pagaven els estudis. Es que no volia anar al cole. Jo no he sigut una
persona d’estar subjecta mai a cap... Llavors vaig dir: “Oi que tinc que treballar? Sí. Me’n vaig
a fer peritatge mercantil aquí al costat d’econòmiques a la zona universitària”. (...) Era com una
preparació per poder trobar una feina més fàcil. (...) No sé com ma mare va accedir. I allà el
meu món va començar a canviar, amb 15 anys, trobar-me amb nois, noies, la universitat al
costat... Al gener del 70 va haver un estat d’excepció aquí a Barcelona com a eco del maig del
68 francès. Vam tirar un busto de Franco per una finestra. Es van tancar les universitats. Ens
van enviar els grisos, van entrar pujant per les escales, vam haver de córrer... I jo vaig aprendre
moltes coses, em vaig saber relacionar amb nois... Com que la universitat seguia sense obrir a
l’any 70, vaig trobar una feina en una Caixa de seguros. Però malgrat tot vaig seguir estudiant...
Aquell any ens van aprovar a tots. No va haver universitat en tot l’any, eh? Després ja vaig fer
tercer, després vaig fer professorat mercantil i després vaig entrar a econòmiques, però
després ho vaig deixar. Vaig veure que a mi m’anava lo humanístico.
S. Hi havia moltes dones que estudiaven a la universitat?
D. Sí, a peritatge mercantil hi érem moltes dones. No puc dir que no, perquè eren gent que
volia... Clar, les dones havien de treballar i si no volies ser una mera dependenta de un
comercio, que volies ser secretaria, ja era algo, no? Sempre he trobat moltes dones.
Al maig del 68 les dones van agafar consciencia, però el feminisme no existia, un moviment
feminista com ara entenem... Feien, a més, a la facultat d’econòmiques, feien crides perquè
anéssim i parlàvem de l’avortament, les relacions prematrimonials, tota una sèrie de coses...
Parlaven alumnes, gent més gran que nosaltres. Nosaltres érem pipiolis de 15 anys. Llavors,
com que no hi havia classe pues es feien com aquesta mena de conferències, com una
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universitat lliure organitzada pels estudiants... També hi havia fatxes, gent que volia rebentar
la vaga. A ma mare jo ni li deia si hi havia classe o no hi havia classe, però al final es va descobrir
que no hi havia classes. (Riu) Jo vaig decidir claríssimament què és lo que m’interessava,
ràpidament vaig prendre aquesta opció de que era antifranquista. A ma mare tant li fotia,
perquè ella estava que era viuda, tenía muchos problemas. Jo tenia claríssim de quin cantó
m’agradava, quina gent m’era interessant... Llavors vaig prendre consciència política.
S. No t’has trobat per exemple amb situacions on has hagut de...? Per exemple, relacionat amb
el que deies d’aquests espais de la dona que de sobte es trobaven una altra vegada a casa o
sense poder prendre com aquestes decisions, tu t’has trobat amb aquestes situacions?
D. Què curiós amb açò del feminisme. Jo et puc dir que, si sóc feminista ho sóc des de fa poc
temps. Perquè al principi, jo... com que de tan jove em vaig posar a treballar, em vaig relacionar
amb homes que treballaven, amb dones que treballaven, clar, al principi comences d’abaix i
eres la mindundi que fa les fotocòpies, però això no perquè fos dona, sinó perquè començava.
Després he anat seguint... No me sentia tant discriminada com dona, perquè jo anava fent.
Primer, la Caixa de seguros, vaig guanyar les oposicions del Banc Atlàntic i vaig entrar i al cap
de cinc anys vaig fer les oposicions a la Caixa de Barcelona amb altres tíos i també vaig entrar i
altres tíos es van quedar fora. Vull dir, jo com a dona en aquest sentit anava fent, no em sentia
discriminada. Potser per la manera de pensar nosaltres pensàvem en l’alliberament de classe i
no tant en l’alliberament de la dona. Està clar que els partits comunistes o marxistes no eren
feministes, eren... alliberament de classe, de la classe treballadora. No t’ho plantejaves com a
dona, tu eres companya del teu home, el teu home era el teu company. Anaves seguint, encara
que si després ho penses tu eres la que paria, la que cuidava els críos, la que feia el jalar...
L’home anava a les reunions, però tu deies. “Ves-hi, ves-hi, que jo ara m’ocupo”. És amb el
temps que penses: “No, alliberament de classe però per a què, per a aconseguir...?”. Lo que
passa es que jo no he tingut fills, el meu home, quan vaig estar casada, mai va ser de “Tú te
quedas”, sinó que éramos los dos. En aquest sentit jo no em sentia especialment feminista
perquè jo era com una persona més que... Jo vaig guanyar les oposicions i ell no, jo vaig entrar
a La Caixa i guanyava el triple que ell, per exemple. (...) En el meu cas personal potser que jo
estava... Alliberada no, en quant que havia de treballar en una cosa que no m’agradava. En
aquest sentit jo no estava alliberada, però no com a dona, sinó com a persona. Però el
feminisme és una altra història, és ser tu conscient que com a dona no tens que consentir tota
una sèrie de rols que et donen encara ara al segle XXI perquè ets una dona. Malgrat que jo ja
no els he patit i ja no els patiré perquè la meva incidència en la societat és... No estic en una
feina, no sé què... I no sóc menos perquè sóc dona, sinó simplement estic jubilada i faig lo que
em rota. Pues tampoc no hauria de tenir consciència de que per ser dona ara ho passo pitjor.
Però sí que sóc feminista en el sentit de que el rol de la dona continua sent un rol manipulat
pel patriarcat. I el gènere ens el dona la societat. Aquí som essers humans. (...) Penso que per
estar bé amb tu mateix, si tens alguna cosa pendent tanca-la, arregla-la... perquè sinó et va
matxacant. Si és una xorrada pensa que és una xorrada, però si és important, com en el meu
cas, sempre aquella frustració de que no estic contenta amb la meva vida perquè no faig el que
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vull, perquè no visc... Sé que la vida no és no fer res, no treballar. Ja no sé, però sempre, la
meva cantinela és: “No vull anar a treballar”. Aquell rebuig al que estic fent. No m’agrada la
meva vida, aquesta part de la meva vida que és tant obligatòria. No m’agrada, no estic
conforme, no sóc feliç, saps? Això ho tinc solventat, això ja ho tinc oblidat... Però un cop ja dius:
“Això fora”, et queda un buit pel davant que dius: “Uaaa, i ara què?”. No vol dir que estigui tota
la vida estudiant... Ara mateix tot lo que estudio m’està donant eines per poder agafar
qualsevol dels llibres que tinc d’aquest any i poder-los entendre i poder-los disfrutar. (...)
S. Perquè ara... tu vius sola?
D. Sí. Fa 22 anys que visc sola. El meu marit va marxar, però bueno, estic acostumada a viure
sola i... feliç. Hi ha gent que necessita... Jo vaig tenir una dependència emocional, clar, estava
enamorada. Però un cop va passar allò, que ja ell va buscar un altra camí, costa perdre aquella
dependència emocional, però un cop la recuperes jo..., jo puc viure sola. Cap problema. (...)
Bueno, ja pots veure si el ball m’ha fet algun efecte... (Rialles) (...)
S. També és interessant perquè cadascuna...
D. Es que som diferents. Les seves circumstàncies personals... Es que jo no sé les circumstàncies
personals de ningú. No ho verbalitzem ni ens fa falta. Per ballar no ens fa falta saber si una és
així, l’altra és aixà...
[Comiat]

DÈLIA - Entrevista 2
S. Tu m’explicaves el fet de: “Jo em trobava que el fet que ballar o anar a un gimnàs era seguir:
1, 2, 3, 1, 2, 3...” i que si tu no pots seguir aquest model...
D. Ja no serveixes.
S. I que d’alguna manera t’estan dient implícitament que no vales o que tu no..., no?
D. O que tu mateixa t’expulses perquè veus que no segueixes.
S. I llavors el fet que hi hagi...
D. Altres possibilitats...
S. I que no siguin tan...
D. “Esto es lo que hay. Esto es la moda”.
S. Exacte.
D. Això està bé. És lo que se surt de lo establert. “Hay que ir a un gimnasio, hay que hacer no
sé cuántas máquinas, no sé cuántas cosas...”. A mi me cuelgan los brazos. Que lo podria
arreglar, ¿yendo a un gimnasio? Però a mi això, el ambiente de un gimnasio... No sé, no he anat
mai. Vaig estar apuntada, vaig anar a nadar, em va sortir la tendinitis i no vaig tornar mai més.
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Però no m’he sentit mai atreta per fer gimnàstica. Però això d’aquí era un provar a veure què
era, no?
S. Me n’adonava que tu també feies molta referència al tema de la música. Em feia la sensació
de que quan pensaves en aquesta experiència et venia molt el tema de que t’havia xocat el
tema de la música... La música atonal o...
D. Sí.
S. No sé si és perquè per a tu primer ve la música que és la que inspira el moviment o per què...
D. L’acompanya. I ademés jo estic molt... anestesiada (riu), molt contaminada d’un tipus de
música, que és la que m’ha fet sempre moure. Jo me bellugo per casa si sento una música que
m’agrada... No tinc problema. Llavors, haver de repensar que el pots moure amb un altre tipus
de música i que, és cert, aquest tipus et treu una sèrie de moviments que l’altra ni penses que
pots fer. Vas més enllà... De vegades l’Helena ha de dir: “Obriu els ulls, mireu!”, però és que
estàs intentant seguir el fil de la música, que no t’està donant la pauta d’uns moviments
ordenats, sinó d’uns moviments que van més enllà d’aquell ordre i que et fan pensar altres
coses, no? I això és molt interessant. És quan llavors acceptes que aquell tipus de música va bé
per a aquell moviment, que et fa sortir... parts del teu cos d’una sèrie de puestos, que estan
allà oblidats... És per això.
S. I tu feies servir, i em cridava l’atenció, la paraula “pensar”. Parlaves de pensar, concertarte... però com si fos, d’alguna manera, des del cap. De dir: “A veure, què és el que em pot
transmetre aquesta música...”. D’una banda m’explicaves que el 1, 2, 3... i seguir uns passos,
no. El tema d’una música a la que potser estàs més acostumada, dius que ahí no penses...
D. No, és automàtic, la manera de moure’t, perquè tota la vida t’has mogut així. I a la que la
sents ja saps com moure’t, saps? Però clar, quan t’arriba aquesta música dius: “Bueno, i ara
què?”. Perquè a la que pretens reproduir els moviments de la música pop o tal, veus que et
quedes fora, que no ho fas bé. Llavors has de pensar. És una música que et fa pensar. “I això?
Com corresponc jo amb moviment?”.
S. Però et quedes tot el temps en el plànol del pensar “què faré?” o arriba un punt en que...
D. No, llavors és quan et deixes anar. Primer és: aquesta música et demana una altra cosa i
llavors has de seguir què et demana, per aconseguir un moviment que sigui... no acorde,
paral·lel, equilibrat..., sinó un moviment que s’avingui a aquella música i que no sembli que
aquella música va per una banda i tu vas per una altra. Ha d’haver una relació, no?
S. L’altre dia també parlàvem del tema del context, no? I tu m’explicaves que tenies la sensació
que havíeu sigut com una generació una mica..., feies servir la paraula “descossificada”.
Llavors, no tant des de la imatge de la generació en abstracte, sinó des de la teva pròpia
experiència, quins records tens tu de com era aquesta relació amb el cos? Potser influenciada
per l’escola, per la família, per les persones amb qui has compartit...

129

D. Relació amb el cos no en teníem, saps? Vull dir, si per relació amb el cos volem dir poder-lo
admirar, poder-lo gaudir i fluir, com a cos teu..., no. Com a gent jove... no en teníem. Anàvem
al col·legi de les monges i, bueno, des de que feies la Comunió qualsevol cosa era pecat. Per
tant no ens miràvem. L’única cosa que podies dir era: “Estic gorda” o “estic prima”. (Riu) Però
relació amb el cos... La sort que jo tenia era que nosaltres anàvem a la platja, gaudíem de
l’aigua, nedàvem, anàvem amb traje de baño, ens fotíem negres com a tizones... O sigui, que
sí que posàvem el cos al descobert, no? Però després quan el meu pare es va morir, tot això es
va acabar i, llavors ja no anàvem a la platja, ja no anàvem a enlloc...
S. Tu eres molt petita quan ell va morir?
D. Tenia dotze anys. I el meu germà nou. Clar, a banda del sotrac que va suposar això, les
possibilitats econòmiques es van esvair. I després el problema era... El cos... Poder-te mirar...
en un mirall, mirar-te despullada? No.
S. Era...
D. Era com un anatema, no? No sé si jo tenia tretze anys o així, que ja ni anàvem a la platja ni
a enlloc perquè ma mare estava destrossada, érem pobres com a rates... i, la directora, abans
de començar les vacances, ens va agafar una per una: “Que este año ya sois muy mayores, os
queremos advertir de no ir a bailes, de no ir a piscinas, de no enseñar los brazos...”. Una
quantitat de coses...
S. Però fora de l’espai de l’escola?
D. Sí, sí. Era com... que et comportessis com una bona cristiana, saps?
S. I tu com ho encaixaves, això, amb la teva edat?
D. Amb la meva edat, es que ja no teníem ningun motiu perquè ja no anàvem a enlloc, perquè
estàvem a casa. (Riu)
S. Però et sobtava o ho vivies com...
D. A nosaltres sí, clar! Com que no podies? I més allà, amb la quantitat de noies que eren de
poble... Quan anaven al seu poble a les festes majors i tot això estaven acostumades a ballar
des de ben petites amb tots, amb noies, amb nois, amb els avis, amb els pares, amb les mares...
Tothom ballava! Com que no havíem de ballar? I com que havíem de portar en ple estiu, allà,
en pobles de Lleida que fot una calor que te cagues, mànigues llargues fins als genolls, quan
ens començava a portar la minifalda? O sigui, la relació amb el cos era: “Olvídate de tu cuerpo”,
saps? Perquè és un pecat. A la gent que feia una vida normal, no sé com ho vivien. Nosaltres
que estàvem guardats a casa, en aquell moment... no teníem ni temps de plantejar-nos-ho.
S. Vosaltres éreu dos i tu eres la gran. I en el tema del contacte o de la relació amb les persones
més pròximes, quin tipus de relació...?
D. No, jo sóc molt afectiva.
S. I tu a casa ho vives així?
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D. Jo amb els meu germà sí, i amb ma mare... Clar, el problema que vam tenir era que érem
una família súper feliç, però aquest sotrac tan inesperat ens va deixar com sense alè. Es va
morir en una operació als 42 anys. Quan jo vaig tenir 40 anys em vaig adonar de lo jove que
era el meu pare quan es va morir. Ma mare va estar cinc anys absolutament... Ffff... Clar,
deguera ser una experiència horrible. El meu pare s’estimaven moltíssim i eren molt feliços.
Flac! Clar... A ma mare era complicat acostar-se. Jo m’hi acostava i la volia consolar, però era
com que em feia hasta por, una certa por... veure aquella persona envellida, plorant,
desesperada... Però amb el meu germà sí, sempre hem sigut molt afectius, nosaltres dos.
S. I quan vas acabar l’escola?
D. Als catorze anys, com que tenia una relació, des de petita, horrible amb les monges... Jo mai
volia anar al cole, mai. Era bona estudiant, no tenia problema, però a mi les monges... Hi ha
algo amb les monges que..., jo no sé què era.
S. La teva família era bastant catòlica?
D. No, però es que no hi havia coles... L’escola pública era l’escola aquella de “Cara al sol”,
saps? I jo no sé quina escola pública teníem en... En aquell barri no teníem escola pública... Si
hagués hagut un altre tipus d’escola, no sé... No hi havia instituts, era molt diferent... I van
pensar que potser les monges eren un bon sistema, més que las escuelas nacionales.
S. Ja...
D. Jo no he cantat mai “Cara al sol”, ara... m’he aprés totes les avemaries i tots els al·leluies i
tot en llatí... I cada dia missa diària des de després que feies la Comunió. Això sí... Però això no
era el que més importava, eren les monges, era l’ambient... I als 14 anys jo li vaig dir a ma mare:
“Jo no vull tornar”. No sé com vaig tenir el valor... I llavors vaig començar a fer peritatge
mercantil [com un batxillerat laboral que permetia començar als 14 anys]. Llavors va començar
la relació amb nois, noies...
S. Clar, perquè fins a aquell moment, a l’escola...
D. Com a molt, quan sortíem a un pati enorme, que fèiem gimnàstica con bombachos... Llavors
de vegades sortien a les finestres i: “Eeeeh!”. A mirar-nos els bombachos! (Rialles) I, llavors, a
la Universitat va ser quan comença la meva relació amb el món.
S. I per a tu va ser un canvi?
D. Brutal. Una llibertat total.
S. Llavors, tu havies volgut marxar de l’escola i, no tant pel fet de que t’apassionaven els estudis
en sí, però et vas trobar bé en aquest altre ambient...
D. Fantàstica! Es que era una llibertat, trobar-te amb més gent jove... Els profes horrorosos, la
meitat eren franquistes, però era diferent, tu anaves allà i no senties la pressió dels profes,
com la monja que t’estava mirant... Tu podies fer preguntes, però rarament t’interpel·laven
de: “¡Usted, a la pizzarra!”. Va ser fantàstic, i a partir d’aquells anys, jo... enamorada de ir a
estudiar a cualquier sitio.
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S. I quan va ser maig del 68, que aquí arribava al 69... tu eres bastant petita, no?
D. Sí, nosaltres érem pipiolos, de tot això no sabíem res... Portàvem un parell d’anys fent
peritatge. Bueno, ja començàvem a veure..., ja havíem vist moviments del grisos... Nosaltres
érem com una mena de món a part, perquè érem molt joves... Havíem començat a veure
moviments allà a la Diagonal... Nosaltres: “Ah, què han fet, què han fet?”. Però, nosaltres érem
com els nens petits. Però aquell desembre del 69... van entrar a cavall per la porta. I nosaltres
sortint pel darrere... Molt malament...
S. En quin moment vas deixar de viure a casa de la teva mare?
D. A l’any 78 que em vaig casar. Estava a tercer d’econòmiques. Però vaig veure que no, que
anar a classe no em motivava... I per anar a estudiar tinc que estar contenta. Perquè si a sobre
treballava i era una feina horrorosa, el estudiar no podia ser horrible, no? Havia de posar un
balanç a la meva vida de dir: estudiar és la satisfacció i treballar és l’obligació. Vaig decidir que
deixava econòmiques.
S. I respecte al tema de que... Potser encara avui hi ha certes exigències implícites i molt
normalitzades a la nostra societat sobre que hi ets dona i no tens fills o no estàs casada o no
sé què... Tu ho has viscut...?
D. No, no m’ha estat mai un problema, perquè va ser la meva decisió. Bueno, evidentment ha
hagut moments en que jo també ho he pensat o m’ho he plantejat... Que ara ho penso i dic:
“Buuuff...”, però segur que en el moment que ho estava visquent, no perquè la gent em digués
res, o si algú ho deia jo no li feia cas, sinó perquè ja des d’un principi jo tenia molt clar que jo,
no sabia quina vocació tenia, no sabia que volia ser a la vida, però estava convençuda de que
en lo que estava treballant no em convencia, no m’agradava... Jo buscava una altra cosa que
em satisfés, perquè la vida..., no és que hem de ser uns nihilistes ni uns hedonistes i només
tenir satisfacció en la vida, però per què no? Hem d’intentar ser feliços. I la gent com es
realitza? De diferents maneres. Jo, evidentment, com que sempre vaig tenir obligacions des de
petita per les causes obvies que t’he explicat, jo no volia donar-me més obligacions, ja tenia
l’obligació d’anar a treballar. Però, per altra banda, em qüestionava que volia ser una altra
cosa... Llavors, donar-me una obligació més com és la maternitat, que jo tinc clar que és una
obligació que a la dona li cau... Vamos, no sé ara, però a la meva època... I malgrat tenir una
parella que tots dos érem del mateix pal i haguéssim fet molt bona col·laboració, jo sé que
quan ets mare la responsabilitat és... la que cadascú vol tenir, però jo sé que me l’hagués pres
a tope. I hagués sigut una responsabilitat més afegida a totes les altres que ja tenia com
carregades a sobre meu. I vaig dir: “Aquesta responsabilitat me la puc evitar”. Tampoc és una
necessitat vital que jo vegi: “Es que jo vull tindre un fill”. Pues no. La meva parella estava
d’acord. Jo volia resoldre la meva vida, que era sortir de... En aquell moment ja treballava a La
Caixa.
S. I tu no recordes com una pressió més enllà de la teva decisió, de la vostra decisió...
D. No. Ningú, perquè la gent ens deia: “Uii, no, passeu-vos-ho bé, no cal, no cal!”. Ningú, i la
meva mare la primera. “No te busques más líos”, em deia. (Riu) A ella tant li feia.
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S. I el tema que comentaves des de l’inici de la no consciencia del cos i del tema “pecaminoso”...
Després de tot el procés de la universitat i anar fent-te adulta, quin record tens respecte a...?
D. A mi mateixa? Al meu cos?
S. Sí.
D. A veure, pensa que érem persones que estàvem tant preocupades per tantes històries
socials, del món, que al cos no li donàvem importància... en quin sentit? Sí, som portadors d’un
cos, però és el mitjà. A veure... La relació amb el cos canvia, perquè ja comences a tenir la teva
parella i els cossos comencen a relacionar-se..., però la preocupació pel cos jo no l’he tinguda
mai. En quin sentit preguntaves això...?
S. Bueno... Encara que aquells comentaris de “No puedes llevar cierta ropa” et sobtaven molt,
fins quin punt poden influenciar? En el sentit de que potser implícitament està en el
subconscient o potser és precisament al contrari?
D. Jo era una persona molt tímida, però no perquè les monges em diguessin..., sinó perquè jo
era tímida. I a mida que et sortien els pits... Jo sempre anava [fa el gest d’encorbar-se]. Ma
mare sempre, pam!: “Estira’t!”. Clar, evidentment que la relació amb els nois era complicada,
perquè semblava ser que els nois eren... poc més que dimonis, no?
S. Ah, sí?
D. Clar. “No t’acostis!”. Això, si tens el teu germà que és un nen i tot de noies al cole, clar,
penses: “Ai, els nois... Què seran els nois”, no? Però com que als quinze anys ja vaig començar
a anar a peritatge i era mixte... Clar, al principi era molta vergonya, però es que penso que a
ells els hi passava el mateix, no? La commoció era per tots. Però, tot i així, jo tota la meva vida
vaig ser bastant tímida i bastant... com que no sobresortia de les demés, a nivell de dir: “Hosti,
quina tia más buena!”. No se’m mirava per res: ni era alta, ni era baixa, ni era grossa, ni tenia
pits... Era normal. I llavors al parlar, la gent deia: “Ah, pues mira, no pensava que fossis així”.
S. I tu et vas jubilar als...
D. Als 57 anys.
S. I tu ho tenies clar.
D. Claríssim. Si havia començat als 17, al 57 em jubilava. 40 anys de la meva vida... Es que no
els recuperaré mai! Per això tinc pressa ara!
S. I per a tu tenia com un pes molt gran, no?
D. Molt gros! Es que m’atacava, era com el cole. Aquelles coses que tens travessades.
Infantilisme? No, es veure que la teva vida l’estàs tirant! Saps? (Plora) Una ràbia... I no tenir la
possibilitat... O potser plantejar-te d’enviar-ho tot a la merda, però: “A veure què faig!”. I no
em vaig atrevir mai...
S. Tot i així... Moltes vegades el fet de passar de tenir tot el temps... a tenir tant de temps lliure,
és un trencament, no?
133

D. Sí, és fort. Però... I això que em vaig passar el primer any sense fer res, eh?
S. Ah, sí?
D. Sí, vaig decidir que tindria temps per no fer res. De tant estressada que he anat sempre, de
tant corrent, de tantes coses que tenia al cap... “Es que no faré res”. Fins que vaig començar el
grau. Res. Va ser el període de desintoxicació. (Riu) I em va anar molt bé. M’aixecava i pensava:
“Oooh!”, esmorzava tranquil·lament, em dutxava, sortia al carrer, cap a aquí, cap a allà,
m’agafava un llibre... I el fet d’estar a casa sense fer res... Hosti! Això va ser... una meravella.
La gent es pensa... Clar, cadascú té unes condicions de vida: tenen una família, tenen fills, tenen
néts, tenen necessitats o la feina els encanta... I no penso que lo que a mi em va anar bé a un
altre li pugui anar bé.
S. I el fet d’anar fent-te gran...
D. Com ho porto?
S. Bueno... No en ninguna connotació negativa ni molt menys, eh? Però... Com acull la nostra
societat això? Quin lloc tens?
D. El lloc que nosaltres vulguem, penso. No m’agradaria que hi hagi aquests compartiments
estancos, ja delimitats per la gent gran. “Ah, com ets gran has d’anar al Club de lectura de la
biblioteca... o a les conferències de no sé què...”. Mmm... Si vaig a una conferència és perquè
m’interessa el tema, sinó... Hi ha moltíssimes ofertes que fan les biblioteques, però totes
aquestes ofertes de conferències i tal estan obertes a tothom. Però què passa? La gent jove, si
estudia va a tope, si treballa no té temps... Cada edat està com molt marcada. Què hi veus en
aquestes conferències? Gent gran. I no sabes de què parlen i allí estan i passen un rato.
S. Ja...
D. Bueno... Què fer amb la gent gran en aquesta societat? La societat té que fer algo amb
nosaltres? No som nosaltres els que hem de reaccionar i dir: “Jo què vull fer ara? Què
m’interessa?”. La gent gran tractada com a la gent gran... La gent gran..., quina gent gran?
Doncs gent gran que no té cap feina. Perquè la gent gran té molta feina i més amb els néts...
S. I no sols els néts. A vegades, cuidar als pares...
D. Hi ha una franja d’edat que no tothom pot fer el que li doni la gana. I jo perquè m’he trobat
ara que puc fer el que em doni la gana. Ma mare es va morir, el meu germà no me necessita...
No tinc que fer de cuidadora. A la dona sempre li toca fer de cuidadora. O quan és mare o quan
és avia, i si no és avia és dels pares... No tinc aquesta oportunitat.
S. Exacte.
D. Hi haurà gent que li agradarà cosir, li agradarà cantar... A mi m’agrada cantar, però no em
veig amb un coral. Sempre cantes lo mateix... Es que jo sóc molt poc de grups, no sóc massa
de comprometre’m amb grups.
S. Vols dir en el sentit de fidelitat màxima...
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D. Sí, jo la fidelitat me la dec a mi mateixa. Jo faig les coses fins al punt que sé que puc rendir,
sé que puc fer, que em puc comprometre. És un defecte que tinc. Hi ha fent que fa voluntariat...
Tampoc m’hi veig fent això.
S. I aquí coincidiu un grup i és com que t’acompanya, però no és imprescindible en el sentit de:
“Si el año que viene no estamos las cinco, ¡qué drama!”, no?
D. No. He fet relacions, però no es. “Ay, si no te veo me muero!”. Sóc molt independent. M’ha
vingut així la vida i m’he hagut d’acostumar. M’espabilo sola, però penso que sóc una persona
que em sé relacionar. Però els meus mecanismes d’autosupervivència són: primer has de saber
estar sol i després ve lo altre.
S. I viure-ho amb pau, no? Com a algo que està bé també.
D. Sí, perquè estàs sol en la teva intimitat però després no ets un solitario, huraño... que ves a
la gente y te coge urticaria. A mi m’agrada relacionar-me però no això de: “¡Me relaciono con
todo el mundo!”. No, això és mentida. Sempre m’he hagut d’espabilar una mica. Sempre he
pensat que he sigut una tia una mica tímida i poc decidida, però després em dono compte de
que he anat tirant milles sempre, no sé com, sí, sí. Es que la vida lo que tu te saps fer, més bé
o més malament. I si vius una mica centrada, no desesperada ni deprimida... és la que tens i
l’acceptes i la vas tirant endavant. Més dignament o menos. I no té merit, perquè moltes
vegades és com que t’acomodes. La gent que es casa i té una parella i “Home, pues estaria
mejor no sé como pero mira, vamos tirando...”. Pues també s’acomoda. No és que jo me la
estigui montant que: “Ohh!”. T’acomodes! Perquè anar en contra, de vegades és tan cansat o
tan pesat que has de calmar-te i dir: “Bueno, què és lo que tinc? Tinc això? Tirem-ho com sigui
endavant i au!”. Perquè no pots estar tota la vida en disconformitat amb tu mateix. És per
desmitificar, eh? Perquè no et pensis que: “Oh, heroïna...”. No. T’acomodes.
S. Clar, en base a la realitat que cadascú ha viscut... Hi ha coses que no has escollit i no passa
res.
D. Clar, hi ha gent que em diria: “No, jo m’hagués anat a buscar una altra parella”. O “Tu t’has
resignat”. Bueno, potser sí, però buscar una altra parella o lluitar per una altra relació o tal...
Tal com estic em sento molt més satisfeta amb mi mateixa. Quina satisfacció m’ha de donar?
El fet de dir: “He aconseguit una altra parella!”? Pues si ha d’aparèixer ja apareixerà i sinó...
S. I el fet d’anar fent-se gran, respecte al tema del cos...? Evidentment hi ha canvis. El moment
de la menopausa...
D. Bueno, a mi amb la menopausa em feia més por trobar-me malament que el fet de no tenir
la regla. Perquè els últims anys era una cosa incòmoda perquè menstruava més quantitat.
Quan va començar un mes sí i otro no, vaig pensar: “Ahora empieza a cambiar”, que ara et
diuen “Te vas a marear, te vas a sufocar, te vas a no sé qué...”. Vaig anar al metge i li vaig
preguntar. “Ah, mire, si quiere le doy estrógenos”. “¿Qué?” “Sí, la podemos seguir hormonando
para que usted se note como si tuviera la regla”. “¿Estrógenos? Yo no quiero estrógenos, yo
quiero saber qué me pasará”. Pues que et comença la osteoporosis, que et comença a caure
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la carn, que et fas gran. No vaig notar excessiva calor... Jo no em vaig trobar malament, al
contrari. Tots aquells mals de panxa i de cap que em produïa la menstruació se’m van treure.
¡Qué bien! Llavors, què tens? Aquest mite de que cuando se te va la regla empiezas a vivir
porque, claro, no te vas a quedar preñada... Si és a los 51 años, difícilmente te vas a quedar
preñada, con lo cual... Y segundo es que te empiezas a hacer mayor, entonces ya no es que si
quieres tener estrógenos, que si vas a sentir orgasmos o no sé qué, sinó que es: más riesgo de
tener cáncer de mama, que los huesos empiezan a no tenir la densidad que toca... i tota una
sèrie de coses que comporta el no tenir les hormones com cal, no? I després, clar, el cos se’t
fa ample, se’t cau la carn... Però això és la edat. L’única ventaja és no tenir mai més mal d’ovaris
o mal de cap.
S. Però és curiós això que m’expliques de que la primera reacció va ser: “Ai, si vols et donem...”.
D. Sí... En aquest sentit se suposa que el cos no té la regla, però els estógenos fan que les
hormones funcionin i a lo millor ralenteixen el fet de tenir osteoporosi i altres coses, però això
és molt dolent per tenir càncer de mama, perquè et fan anar les hormones de manera artificial
i això te pot fer un càncer... O d’ovaris, també. Els metges són... lo que no hay. Se suposa que
el tractament amb els estrógenos es fa per ralentir les causes adverses de la menopausa... No.
A mi que me deixin en pau.
S. Ja... Es com que a vegades...
D. Llavors què? Que ho necessiten, no? Perquè els hi suposa una... una gran depressió no tenir
la regla, no? Què sóc? Ja no sóc dona? Sóc asexuada? Però pensar: “¡Ah, què bien, ahora a
follar como una loca!”. (Rialles) Tampoc, perquè perds el fluxe, les sensacions són més... Clar.
S. Però tampoc es parla gaire, no?
D. No. De què és la menopausa, no.
S. O sembla que només hi ha un discurs. Però sí que és interessant el tema aquest de: per què
és tan dramàtic? Més enllà de la sensació de que és incòmode, potser sí que hi ha com una
certa idea de que “Ay, no, es que entonces eres menos mujer”. És curiós, no?
D. Perdre algo que tens cada mes... Lo bo de la menstruació és que cada mes et renova, et
regenera, d’això no se’n parla. Té la seva funció i és ben sàvia. Clar, quan se te’n va és... tenir
una certa preocupació de: “Què em passarà a partir d’ara? Les hormones ja no em regularan
el cos com ho feien fins ara”. No és tan fàcil, eh? Perquè si a més et comencen a donar pastilles
i a donar química i tot això... Bueno, és mentalment que ho has d’acceptar i, físicament, vigilar...
què et pot estar perjudicant al no tenir la menstruació. Fer-te una bona analítica, veure sobre
tot els ossos i després acceptar que et fas gran.
S. I acceptar això per a tu ha sigut xocant?
D. No, no. De repent un any et treus la samarreta i... “Hostia! (Riu) Me pengen... Me penja el
braç...”. Bueno, clar, si jo no faig exercicis, com no m’ha de penjar?
S. Però potser et penjaria igual, en un cert moment, no? Envellim tota la vida...
136

D. És cert, el cos canvia. Jo tinc la sort de que no m’engreixo gaire.
S. Hem estat parlant del tema del cos... Em vas comentar que participar d’aquesta activitat va
ser, d’alguna manera, com algo colateral, no?
D. Sí. Però vaig pensar a veure quina proposta és... No sabia molt bé. Però pensava: “No és un
gimnàs, no serà a toque de pito...”. I sempre hem sigut molt poquetes, amb lo qual a mi m’ha
agradat molt.
S. El fet de ser un grup com més...
D. Més reduït. No tan massiu com un gimnàs o com fan en zumba que veus allà... A més a mi
em costa coordinar el moviments, jo m’equivoco. Jo sé que m’equivocaria totalment, aquesta
sensació de: l’esquerra, la dreta... Quan és una cosa coordinada em costa. Jo tot el que sigui
així molt organitzat a mi no m’agrada.
S. I no havies fet una cosa que fos semblant a aquesta, abans?
D. Mai.
S. I m’explicaves que sí que era interessant el fet de: “Ens comuniquem sense parlar, parlant
amb els cossos”.
D. Intentem que els nostres cossos dialoguin. Ens ho diu l’Helena i penso que, més o menos,
hem entès lo que vol dir. No tenim vergonya de mirar-nos, de passar les mans, els braços,
d’ocupar el espai buit... Penso que ens ho va dir i ens surt espontani. Va ser mirant-se als ulls
amb la companya i dir..., i ho vam fer.
S. Com una mica un joc...
D. I ademés estàvem disposades a fer-ho, també. Això és lo important. Perquè si et trobes al
davant a algú que no et vol mirar als ulls, que no..., llavors és quan... no. Però no, cap problema,
i això que en els tres anys han passat diferents persones i sempre hem sabut jugar.
S. El tema del joc ha sortit varies vegades. Com que potser no tot el món te la possibilitat de
trobar espais on poder...
D. Ja, i això està molt bé. És simplement... amb aquella sensació de que aquella música et
proposa que el teu cos fa més coses... Aquestes coses, compartir-les amb les altres coses de
més que també fan les altres. I això és lo maco de lo que fem aquí. Al menos jo, amb els tres
cursos, veig claríssim que és per on anem, no? Al principi no vas per on vas... És bellugar-te, és
estirar-te... Encara que jo no crec que hagi guanyat ni en flexibilitat, ni en res, però bueno, quan
ens movem i intentem fer aquells estiraments que no fas, encara que podries fer-los
tranquil·lament al aixecar-te del llit, però has de sortir corrents o lo que sigui... Però a la que
has de compartir... Què comparteixo? Compateixo això espacial que jo estic fent i que em
provoca la música i que a l’altre li provocarà d’una altra manera però també li està provocant,
no? I llavors ho compartim.
S. I al principi potser tenies una sensació més d’individualitat o no?
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D. No, no.
S. Quan dius que has anat comprenent..., en quin sentit?
D. Que si algo he entès és que, a banda de que fem els calentaments soles i tot això, quan
interactuem jo, al menos, comparteixo lo que sento amb la música, el meu cos que es mou. No
comparteixo... una història en la del costat, sinó el meu cos en moviment. I això pot semblar
molt vergonyós o molt...: “¿Qué dices? ¿Y tú esto cómo lo haces?”. Pues res: “Deixa’t anar!”.
Lo bo és que si hem de compartir es produeixi això, aquesta mena d’intercanvi, aquesta
experiència diferent que provoca aquella música i aquell moviment.
S. És interessant aquesta perspectiva de que tu estàs bé sola independentment de que puguis
compartir amb altres. En el moment en que estàs aquí, en el Moviment de l’experiència, ets tu
amb la teva història i allò també està allà, no? I això penso que és xulo de cadascuna.
D. Sí, sí, sí. Jo penso que hi hauria de ser així, perquè el que no val és que facis una cosa falsa
que tu no siguis. Jo em sento com jo. I de vegades: “Obriu els ulls”. Ah, sí, perquè estàs tan...
extraient allò que...
[Comiat]

CARMEN – Entrevista
S. Tú ya habías hecho el curso, ¿verdad?
C. Sí, sí, sí...yo he repetido.
S. Fuiste de las primeras..., desde que empezó....
C. Yo y la Dèlia somos las veteranas, que hemos coincidido los tres años que lleva haciéndolo.
S. ¿Y tú estás haciendo también cursos de la Universitat de l’experiència?
C. Lo hice, ¿eh?, en Historia del Arte.
S. ¡Ahhh, qué bonito!
C. Y luego ya acabé y, bueno, entonces me apetecía hacer otra cosa, y vi esto y dije: “Bueno…”.
S. ¿Lo hiciste también en la Universitat de l’experiència, Historia del Arte?
C. Sí, sí, sí.
S. Vale. Y entonces, justo cuando empezaste el curso, ya no estabas estudiando…
C. Sí, era el último curso que hacía, y esto del Moviment me parece que comenzó el segundo
trimestre… o algo así.
S. Ah, ¡es verdad!, que empezó un poco más tarde…
C. Sí, un poco más tarde.
S. Vale. ¿Y cómo es que pensaste en hacer este curso? ¿Conocías a alguien?
C. No, no conocía, yo no conocía a nadie, pero al ver así, pues el Moviment, tenía un poco de
intriga, por ver cómo, ¿no?…
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S. ¿Cómo era?
C. Cómo era, y por eso me apunté.
S. Pero ¿tú habías hecho algo relacionado con el cuerpo antes, o no?
C. No, no, había ido al gimnasio…, lo típico, ¿no? Había hecho, sí, un poco de yoga…, y así, y al
final había ido al gimnasio, pero no frecuente…
S. Ajá…
C. Pero el yoga me gustaba mucho…
S. ¿Sí?
C. Y entonces con esto pensé: “Puede ser que sea otro tipo de cosa…”.
S. ¿Pero pensabas que sería como algo tipo… no sé, como danza…?
C. Sí, al principio pensé que sería como un poco más de tipo… no de danza, ¡bueno, sí!, de
danza, de tipo de danza…
S. ¿Cómo más de coreografía o algo así?, ¿o no?
C. No, no, un poco más como de danza, por decirlo, clásica, no de bailes. Pero desde el primer
momento vi que era distinto, y me sentí identificada.
S. ¿Sí?
C. Sí, sí.
S. Bueno, las propuestas que también me comentáis que hace Helena normalmente no son
tanto seguir unos pasos concretos, ¿no?, sino que es también como…, que quizá sí que da una
pauta, pero…
C. Sí, yo creo que esto también influye, seguro que influye. Ella te da unas pautas y unas cosas,
y luego tú no estás… a seguir todos los pasos, ¿no? Puedes hacer con tu cuerpo un poco lo
que… lo que quieras… ella te enseña unos pasos, unas faenas, unas einas, y luego tú las vas
interpretando como puedes, no como quieres, ya me gustaría interpretarlas como lo hace ella,
¿no?, pero bueno…
S. Claro, pero…. Normalmente puede parecer que el hecho de bailar… Yo, por ejemplo, cuando
me apunté a danza, quizás tenía la sensación de: “Ostras, hay cuerpos que parece que puedan
bailar más y otros no”, o si no tienes una cierta técnica, parece que no… y en cambio esta
propuesta, al ser más amplia…
C. ¡Eso! Eso es un poco lo que te quería comentar, que es una propuesta amplia, ¿no? Que te
enseña unas faenas, pero tú las puedes interpretar, lo que comentamos, como puedes o
como… no sé…
S. O sea, que es bastante amplia, entonces tú no te tienes que mover de una determinada
manera…
C. O a lo mejor, lo que ella comenta, que si tú estás en el gimnasio tienes que seguir los pasos
de la otra, y aquí los puedes interpretar un poco más a tu forma… a tu forma de ser.
S. Y, por ejemplo, desde que empezaste hasta ahora, a nivel de tu cuerpo, ¿has notado
diferencia?… ¿Cómo ha sido el proceso?
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C. ¡Hombre!, sí que me encuentro que quizá sepa moverme más… el cuerpo… Sí que me doy
cuenta que sé mover más las extremidades, o la forma de moverme o algo así…. claro que
notas evolución, sí, sí.
S. Y después, por ejemplo, ¿qué piensas que te aporta esta experiencia fuera del espacio de
la…?
C. Yo… de momento soy bastante tímida. Bastante no, ¡mucho!, entonces, me ha abierto un
poco, como que: “¿Por qué no lo voy a poder hacer? ¿Y por qué no lo voy a poder expresar?,
¡soy así, y ya está!”.
S. ¡Claro!
C. Entonces esto sí que me, me ….
S. ¿Te ha ayudado?
C. Me ha aportado bastante, sí…
S. Claro, y por ejemplo ahora, el hecho de tener que hacer una muestra, ¿cómo los has vivido?
C. De momento, lo voy viviendo bastante bien, que antes me daba como más apuro, temía un
poco eso del “qué dirán”, ¿oi? y ahora digo: “Pues que digan lo que quieran”. Esto te aporta
más seguridad, me ha aportado más seguridad, de decir: “Bueno, yo soy así e intento hacerlo
lo mejor que puedo”.
S. O sea, sí que notas que a lo mejor – y antes también con el yoga –, el tema de trabajar más
con el cuerpo te ha dado como un poco de más seguridad, de cara a relacionarte…
C. Yo creo que además el grupo, al ser pequeño… Con todos los grupos… La verdad es que cada
uno ha sido completamente distinto…
S. ¡Claro! Tú y Dolors siempre habéis estado…
C. Y han sido completamente distintos, el primero del segundo, y del tercero. Cada uno te ha
aportado una forma distinta, ¿eh?, pero que todos te han aportado algo. Es lo que para mí es
importante. Y en todos ha habido una buena relación, aunque luego a lo mejor se ha perdido…
Pues eso, todas estamos en el WhatsApp, pero, por ejemplo, con las del primero, no tenemos
ningún contacto…, pero en ese momento el grupo estaba bien, te sentías bien.
S. Aunque vosotras luego no tengáis como una relación fuera del contexto de amistad, de veros
más allá de la clase, ¿tú te has sentido cómoda con el grupo en general?
C. Sí, sí, en todos los grupos me he sentido cómoda, sí, sí… Un poco, yo creo que también es lo
que plantea la Helena: que tú te sientas cómoda, que no te sientas aislada, que lo sepas hacer.
S. Y para sentirte así, crees que ha influido cómo ella lo ha hecho….
C. ¡Hombre, yo creo que sí!, ¡mucho!, ¡ella lo hace fácil! Para que no te sientas excluida en
ningún momento… Te corrige, pero, lo que comentábamos, ¿no?, es de una forma muy
cariñosa, muy… que te hace las cosas fáciles.
S. Y el tipo, por ejemplo, de propuestas… Como lo de hoy: “el solo”, donde las demás te están
siguiendo a ti… y luego tú vas siguiendo a otras… ¿En algún momento eso te ha costado?, el
tener como ese momento de solo personal…
C. No…, es que no lo he pensado. En ese momento no lo he pensado, que estaba yo… He
seguido el grupo, hemos estado haciendo y no lo he pensado…
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S. Y, por ejemplo, ¿has tenido posibilidad, en tu vida, de hacer algo más relacionado con el
cuerpo tipo esto? Has dicho que hiciste yoga…, ¿fue hace poco?
C. Hace unos cuantos años. Fue en la época de trabajo, dije: “Bueno, me apunto a hacer algo”.
S. ¿De trabajo? ¿Qué quieres decir? Tú estabas trabajando, y al mismo tiempo decidiste
apuntarte a…
C. Sí, sí.
S. Y, no habiendo hecho nada antes, ¿cómo es que te interesaste en hacer algo así, más de
este tipo?
C. No sé, pues por otra experiencia, otra forma de mover el cuerpo, que no haciendo gimnasia,
ir al gimnasio… Otra forma de ver las cosas.
S. Y, por ejemplo, vuestra generación… Yo, cuando hablo con mi madre o con mi abuela, me
doy cuenta de que nos hemos encontrado con contextos distintos… Mi madre, por ejemplo, sí
que tuvo posibilidad de hacer algo de danza, pero, en general, ellas me explican que no han
tenido mucha oportunidad de poder relacionarse un poco con su cuerpo.
C. Sí, yo tampoco tenía… Yo creo que es que no tenía posibilidades…, entonces no…, era una
cosa que en ese momento no pensabas, ¿no? No sé, no pensaba cómo reaccionaría a ciertos
movimientos…, no lo había pensado hasta que comenzó un poco el curso. Hasta ese momento
no había pensado mi relación... Pues sí que ibas al gimnasio, movías los brazos… pero no tenías
el contexto de que tú podías mover el cuerpo de una forma distinta.
S. ¿Y por qué crees que antes, a lo mejor, se tenía menos oportunidad de relacionarse con el
cuerpo?
C. Buenooo… Es que eso es un poco relativo, porque depende del contexto en el que tú te
hayas movido, ¿sabes? Yo no me he movido en ningún contexto donde la gente que me rodea
haya hecho danza, ni había hecho estas cosas que… La gente que me rodeaba no había hecho
nada de esto, entonces, claro, también es un poco más difícil que tú…
S. Ya…, como que a lo mejor no considerabas tampoco que fuese… muy importante, ¿no?
C. ¡Sí!, eso mismo, sí, sí. No lo tenía sintetizado como que tu cuerpo podía hacer…
S. Y, por ejemplo, deporte, ¿o algo así? Habías tenido oportunidad de… ¿O no te gustaba?
C. Deporte… Caminatas. En Extremadura no he hecho ninguno… Ir en bicicleta y caminatas,
pero no he practicado ningún tipo de deporte.
S. Y, [este curso] ¿crees que te ha ayudado a dar más importancia al hecho de relacionarte con
el cuerpo…?
C. Sí, sí, te has adonado de que puedes hacer muchas cosas con él, y que tienes que hacer…
Que si tú las haces con él te sientes más…, mejor contigo misma porque te encuentras más
ágil, más cómoda…
S. Y en el día a día, a lo mejor, ¿te has encontrado que te sientas más ágil?
C. Sí, claro que sí. ¡Y tanto que sí! Y, además, cuando sales, lo que cuentan en el grupo…, sales
con energía positiva y dices: “¡Mira qué bien me encuentro!”. Merece la pena venir a hacerlo.
Eso también es importante, que tengas estos momentos…
S. ¡Y ganas de continuar! ..., porque, continuar tres años…, es porque algo habrás notado que…
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C. ¡Eso mismo, has notado que te encuentras bien! Por lo menos, esa hora y media que estás…
te encuentras bien y, luego, cuando sales, ¡pues también!, estás en plan: “Bueno... ¡puedo
hacer muchas cosas!”.
S. Claro. ¿Y crees que hay diferencia entre las generaciones de ahora, y el recuerdo que tienes
tú de cuando tenías 20 años, con respecto al tema del cuerpo?
C. Es que yo creo que, en mi época de los veinte años, no tenías muy asimilado cómo era la
relación con tu cuerpo, ¿no? Que podías hacer…, por lo menos yo.
S. Pero ¿por qué crees que era así?
C. Pues, no te puedo decir… Porque a lo mejor sólo habías hecho gimnasia en el colegio…, no
habías hecho así…, no lo tenías como…, no sé si me explico.
S. Sí, sí, sí. Que, dependiendo de lo que tú conoces y el contexto… Y también, el otro día no sé
si lo comentó alguien, el momento de cambiarse... En el momento en el que comenzamos la
sesión, nos cambiamos…y pensaba: “¡Ostras!, a mi también es algo que me costaba, cuando al
principio comenzaba a hacer danza”. Pensaba: “Me quito la ropa, hay gente aquí, me miran…”.
C. Sí, pero yo lo que pasa es que soy…, he sido enfermera y entonces en los vestuarios te tenías
que cambiar continuamente… Entonces esto, ni lo he pensado, no le he dado ni la más mínima
importancia. De jovencita, cuando estabas el colegio, sí que te daba más apuro, pero luego
llega un momento que ni lo piensas.
S. ¿Has trabajado muchos años como enfermera? ¿Aquí, en Barcelona?
C. Aquí, en Barcelona, sí.
S. ¿Naciste también aquí?
C. No, por eso hablo mejor el castellano que el catalán. Hablo un poco el catalán, pero me
expreso mejor en castellano. Soy de Burgos.
S. ¡Ah, de Burgos! Pero llevas ya… Empezaste a trabajar aquí y…
C. Vine a hacer enfermería aquí y me quedé, así que imagínate los años que llevo aquí.
S. Y, por ejemplo, el tema del contacto, el cómo nos relacionamos con otros… Yo creo que el
hospital es un espacio donde se tiene que vivir con mucho respeto esta relación con el otro.
Con el tema del contacto… ¿cómo crees que…?
C. Yo, la verdad es que en los tres años que llevo, y mira que hacemos…, no he notado en
ningún momento que si yo me acerco a ella haya ningún rechazo, y ella hacia mí, tampoco… Es
que, además, yo creo que ni lo pensamos, lo del contacto. De momento no ha habido ningún
rechazo, ni me he sentido mal… Hay veces en que hay un contacto más… contacto. Muchas
veces sí que te tocas o así e invades un poco el espacio del otro, pero no he notado ningún
rechazo ni nada.
S. Quizás el ambiente de confianza también ayuda…
C. Sí, sí. Mucho, mucho… Tienes una confianza hacia la otra persona y un respeto, y no notas
el rechazo a este contacto, no, no, al revés, ¿no?
S. ¿Y crees que, fuera de este espacio, es más difícil vivir con normalidad este tema del
contacto? Desde tu experiencia…
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C. No, no. Desde mi experiencia no, porque, además, es al revés, yo soy mucho de… Y a veces
me dicen: “Oye, no hace falta que me toques” y digo: “¡Ay, vale, vale!”. Soy muy de: “¡Oi, oi,
¿cómo estás?” y depende de con quien sea, te puede decir… “¡Oye!”. Y en cambio en el grupo,
pues no…
S. Cada una, también… Es verdad que sois como muy diferentes…
C. ¡Uf!, ¡yo creo que sí!
S. Yo también creo que sí. Pero luego, casi todas me habéis dicho que tampoco habéis hablado
mucho, mucho entre vosotras…
C. Nada, lo que hemos estado en clase y… Algún día – contados – que acabamos y: “Ay, no, me
voy, que tengo que …”. Y te has tomado un agua, ¿no? Nada más…
S. Como el otro día, ¿no?
C. Sí, pero en cambio, en el momento que estamos, te sientes unida…
S. Y tú, ¿por qué percibes que sois tan diferentes?, ¿por la sensación que te da?
C. Pues por la manera de expresarse cada una… Has visto que hay dos que hablan mucho más,
y otras dos que no hablamos tanto. Entonces, se ve como completamente distinto en el grupo,
yo lo percibo distinto en mi cabeza…
S. Claro…
C. Pero bueno, dentro del grupo hay de todo, y entre todas hacemos una.
S. Una piña… y ¡claro! Hay quien es más cercano en el hablar y, por ejemplo, tú dices que eres
más cercana en el tocar o así, pero, a lo mejor, eres más tímida en un primer momento, ¿no?
C. ¡Hombre! Hasta que encuentro un apoyo soy bastante…, un poco no, bastante tímida, ¿eh?
Luego ya no, en el contexto ya no, pero en un principio…
S. Claro, por eso también el cuidar esos… Lo que comentabas de que la persona que dinamiza
el espacio sepa cuidar, o hacer que no sea como…
C. ¡Eso mismo! Es que la Helena lo hace para que en todo momento… Entre todas…, cada una…
Cuando hace los grupos: “Una vez cada una” o así… Entonces, tú ya te sientes más…. Porque si
no la más espontánea o el más no sé qué serían siempre los que lo harían, y entonces no… Yo
creo que la Helena lo facilita mucho, este contexto de que tú te sientas integrada.
S. Claro, y qué todas podáis tener también vuestro espacio, ¿no?, vuestro momento también
de protagonismo…, sin que, a lo mejor sea como algo forzado…
C. ¡Eso mismo! Sí, que ella no te fuerza…, te lo comunica, pero te lo comunica bien…, y te hace
sentir pues eso: grupo. Entonces te sientes…, te sientes bien.
S. Por ejemplo, ¿ha habido momentos en que habéis hablado? ¿Habéis tenido momentos
como para hablar dentro de la sesión y para compartir un poco? ¿O normalmente si queréis
comentar algo ya es a posteriori?
C. No, porque, a veces la Helena, por ejemplo, cuando acabábamos o algo así, decía: “Va,
vamos a sentarnos todas… y ahora, cada una, que diga su opinión de cómo se ha sentido, cómo
ha estado…”. Esto Helena también lo facilita mucho, sí.
S. Y normalmente, ¿es un tiempo libre donde cada una decide si quiere hablar o no?
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C. Sí, ella nos comentaba: “Cada una…” y no decía: “Tienes un minuto para hablar”, no. Cada
una se expresa, lo que en ese momento necesite. Y si la una está dos minutos y la una está
media ella no dice nada. Que cada uno exprese en ese momento lo que ha sentido. Y encuentro
que eso también está muy bien.
S. ¿Crees que ayuda a nivel de... conocerse el grupo… o de una misma?
C. Sí, sí, de conocerse, porque cada una lo ve diferente, y entonces dices: “¡Uy, pues sí es
verdad! Ha comentado esto y no me había dado cuenta”, ¿no? Sí, eso yo creo que enriquece
mucho el grupo, que cada una expresemos nuestras cosas.
S. Y tú, ¿has descubierto algo sobre ti que no sabías, a raíz de esta experiencia?
C. Pues un poco, lo que te comentaba: mi timidez se va “rompiendo”. Si hay que decir una
cosa, pues se expresa, aunque la otra esté cinco minutos y tú estés medio…, pero en ese medio
minuto lo has adelantado… En eso sí que me he notado diferente, sí.
S. ¡Claro!
C. O no tanto miedo de hablar en público. Pues ahora, continuas con eso, pero te ha abierto
muchas… Mmm… sí.
S. Y no ha sido algo como… consciente, sino que poco a poco te has ido dando cuenta de que,
a lo mejor,…
C. Poco a poco, te vas sintiendo como más segura.
S. Y aunque el grupo haya cambiado… ¿Has tenido la sensación de que, al cambiar cada año,
era como volver a empezar, o no…?
C. No, no, ya, poco más o menos sabía… Cada grupo ha sido completamente distinto, pero en
ningún momento te sientes… No, no es como comenzar de… Enseguida te relacionas unas, con
otras… sin ningún problema.
S. El otro día me fijaba, cuando entramos en el sitio donde haréis la muestra – quizá fue una
sensación – como que la manera ya de llegar y los propios cuerpos, ya estaban como más
rectos, como más…
C. (Se ríe)
S. De pensar como… “¡Ostras, éste es el espacio! Estamos en un sitio que…, en un teatro”.
C. ¡Hombre! Te impone un poco, ¿no?, te impone un poco, pero yo creo que como grupo
estamos muy integradas. A mí, me dio la sensación de que… Cuando veamos el público será
otra cosa, ¿no?, pero de momento no me sentí: “¡Uy, no sé si…”, no me sentí tan cohibida…
¡Bien!, ¡lo podemos hacer!
S. ¡Claro! Bueno, eso también es… El año pasado creo que fue como algo más vuestro… Sí que
vino gente, pero….
C. Sí, solamente vinieron los familiares. Además, era un tema…, bueno, sí que estaba un poco
ensayado, pero era un tema como más libre, ¿no?
S. ¿No estaba como tan coreografiado, quieres decir?
C. Sí, sí que estaba, porque tienes que tener un poco de coreografía, pero no era tanto como
éste… Para mí cambia un poquito.
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S. Y la propuesta de hacerlo en este otro espacio, ¿cómo ha…?
C. Bueno, es que la Helena tenía que hacer como una biografía, y entonces nos presentó una
película del agua, que era de las primeras bailarinas que se quitó el tutú, y comenzó a bailar
por ella sola. Y era uno relacionado con el agua y era muy bonita, y fue cuando comentamos:
“Pues mira, eso…”. Entonces, a raíz de eso, la Helena pensó: “¡Ah, pues mira!... esto lo
podemos hacer…”, entonces es una coreografía más…
S. Y estaba relacionada con…
C. Estaba relacionada con el agua, con las olas…
S. ¿Te acuerdas del título?
C. No me acuerdo del título… Pregúntale a Helena, porque fue a raíz de eso, que comenzamos
a hacer esta coreografía…
S. ¿Y el hecho de hacerlo en un espacio más grande? ¿Se tomó la decisión desde la Universitat
de l’experiència?
C. Sí, sí. Porque el año pasado lo hicimos en un espacio como el que usamos en las clases o
algo así, pero este año la universidad quiso hace algo más formal y son ellos los que eligieron
el espacio, nosotras no…
S. ¿Y qué implica para ti el hecho de hacerlo en este espacio...? ¿Delante de…?
C. De momento es que no me he hecho a la idea…
S. Ya, vale, vale… Irás como si fuera un día más y…
C. Eso mismo, de momento, eso es lo que tengo idea… Iré como si fuera un día más y ya está.
No estoy en plan: “¡Oi, oi!”.
S. Y de cara al año que viene…, ¿vosotras os podéis apuntar, por ejemplo, a este curso, sin estar
haciendo… sólo haciendo esto en la Universitat de l’experiència?
C. Sí, esto es de la Universitat de l’experiència pero va aparte, me parece que como el teatro
también… Son módulos distintos o “alternativas” o algo así.
S. Y en principio, ¿llevas intención de continuar… o no sabes…?
C. No lo sé, cada año… Porque, ahora, como cada año, me voy un par de meses a Burgos y
depende de lo que tenga allí, de cuándo vuelva… Este año, cuando abrieron el plazo de
matrícula, yo estaba allí, y tenía que ser presencial. Entonces, cuando volví, quedaban plazas y
me apunté. Depende un poco de esto, pero bueno, sí que me gustaría… Cada año aprendes
cosas nuevas, y otras…
S. Las propuestas son parecidas, ¿o no?
C. Sí, sí, pero tú también experimentas cosas diferentes, aunque sean repetitivas. Pero tú ya,
te inventas tus movimientos y los puedes hacer mejor, ¿no?, porque ya lo tienes más
interiorizado. Puedes hacer más cosas. Además, yo creo que va bien, porque el primer año
estás: “A ver cómo hago, no sé qué…”, pero ahora ya sabes por dónde va, y lo que puedes
hacer…
S. ¿Qué es lo que notas que normalmente te cuesta menos hacer, y lo que más? ¿Hay algunas
cosas que…?
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C. ¡Uf, yo cuando me veo en el vídeo…!
S. ¿Te has visto en video?
C. Sí, en el vídeo del año pasado. Lo que me comentan es: “Sí, mueves los brazos, las piernas,
pero el tronco… te cuesta un poco más”. Quizá sea verdad, cuanto tú te ves ahí… “¡Ay, es
verdad!”. Sí, mueves los brazos, las piernas, pero el resto…
S. Pero no te das cuenta, o sea, ¿hasta que no te ves, no…?
C. Hasta que no te ves no te das cuenta. A lo mejor piensas que lo haces bien. Yo pienso que
lo muevo más, y cuando lo ves, te das cuenta de que el tronco lo tienes un poco más rígido…
S. Ya, como que cada persona…
C. Eso mismo.
S. También depende, a lo mejor, el tipo de…
C. …de posturas, sí, sí, el tipo de postura que cada persona tiene…
S. … o el tipo de movimiento, no sé.
C. Sí, sí, hasta que no te ves no te das cuenta.
S. ¿Y, cuando te has visto, te ha resultado chocante o no?
C. Sí, sí, un poco chocante… “No sabía que hacía esto”, ¿no?
S. Pero el verte, a lo mejor, ¿ayuda?... Porque, al mismo tiempo, la gracia de esta propuesta
es que no hay una manera de hacerlo bien o mal, ¿no?
C. Sí, es lo que comentamos: que ella te da unas pautas y tú las sigues: arriba, abajo… No es
que tengas que hacer unos movimientos concretos, como en el gimnasio. Esto creo que nos
ayuda mucho.
S. Para poder encontrarte como más….
C. Sí, lo que comentábamos, que si tú eres más… Pues para ir haciendo y no dejarte solo guiar…,
para ir encontrando lo que tú quieres hacer.
S. Claro, porque si no parece como que, si no lo haces exactamente como te piden que lo
hagas… A lo mejor empiezas: “No puedo hacerlo”, “no soy capaz”… Y en cambio, aquí, por
ejemplo, yo veo que en el momento que hacéis la diagonal, ¡es súper bonito! Ella sí que os dio
un poco la pauta de que teníais que bajar todas en algún momento…
C. Sí, tienes que hacer los tres: arriba, en medio y abajo… en algún momento, pero no te dice…,
y creo que ahí está la gracia.
S. Y que cada una tiene como su… toque…, no sé.
C. Sí, si te has fijado a algunas les gusta más el suelo, a otras les gusta más arriba, y la riqueza
también es…, moverte como tú te encuentras más cómoda.
S. O que unas son más de…, por ejemplo, Mercè mueve mucho los brazos…, tú, por ejemplo
hoy, lo de ir para atrás, que yo decía: ¡Qué difícil! Y lo hacías como super ágil… Y además, no
tienes que estar pendiente sólo de ti, sino que sois varias bailando… Y no tendría la misma
gracia que lo hicieseis cada una, sino que el hecho de que lo hagáis las cinco…, le da un toque
muy diferente, porque cada una tiene su tipo de movimiento personal.
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C. Sí, sí, cada una… Eso es lo bonito del grupo, que te dan las pautas, y tú eliges.
S. Y la propuesta de hacerlo abierto en julio, e invitar a personas de distintas edades, ¿cómo lo
ves?
C. Yo me siento muy cómoda con la gente joven. Me da como más alegría, me aporta muchas
cosas, de su experiencia, de su forma de ser…. Y a nivel del trabajo, cuando trabajaba también,
cuando venía gente joven…, te da como más dinamismo, ¿no? Hay gente que no, pero a mí sí
me gusta…
S. Claro, a veces parece que nos sentimos, a lo mejor, más cómodos con el ambiente de
confianza de la gente que tiene la misma edad…, pero que en este caso…
C. Yo creo que nos aportaría mucho, sí, sí.
S. Y cuando hiciste Historia del Arte, creo que teníais también la posibilidad de coincidir en
optativas con gente del grado… ¿Coincidiste en clase?
C. Sí, venía gente joven y, pues por eso, que a mí me aporta mucho la gente joven…, le da más
dinamismo. Las personas, a nuestra edad, tendemos más a…, como a la melancolía, ay, ay… no
sé qué… La gente joven te aporta: “Hoy he ido aquí, he ido allá”, te da como más fuerza, más
ánimo.
S. Pues yo creo que ya hemos hablado un poco de todo, de la experiencia… [Despedida]
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TEMAS
Origen del
interés por la
propuesta

DIMENSIONES

FRAGMENTOS ENTREVISTAS
C. (…) Había ido al gimnasio…, lo típico, ¿no? Había hecho, sí, un poco de yoga…, y así, y al final había ido al gimnasio, pero no
frecuente…
(…)
C. Y entonces con esto pensé: “Puede ser que sea otro tipo de cosa…”.
S. ¿Pero pensabas que sería como algo tipo… no sé, como danza…? (…)
C. No, no, un poco más como de danza, por decirlo, clásica, no de bailes. Pero desde el primer momento vi que era distinto, y me
sentí identificada. (p.1-2)
______________________________________________________________________________
S. Y, no habiendo hecho nada antes, ¿cómo es que te interesaste en hacer algo así, más de este tipo?
C. No sé, pues por otra experiencia, otra forma de mover el cuerpo, que no haciendo gimnasia, ir al gimnasio… Otra forma de ver
las cosas. (p.3)
_______________________________________________________________________________
N. (…) Vaig conèixer a l’Helena un dia que va fer una experiència aquí, en aquest parc.
S. De dansa?
N. No, d’escoltar els sons. Un projecte, mitjançant l’Ajuntament... (…) I em va agradar, m’ho vaig passar bé, perquè ens va fer com
un joc i afegir la cosa del joc, ara, al cap dels anys, he vist que és molt important. (p. 3)
_______________________________________________________________________________
N. A mi no m’agradava la gimnàstica, perquè era massa quadriculat. I al trobar això, que era com més espontani, com més de l’escolta
del cos... Això sí que m’interessa. Coses de fer, de consciència corporal, sí que n’he fet. Em vaig imaginar que una mica anava d’això...
(p. 4)
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_____________________________________________________________________________________
M. (...) I vaig veure això de Moviment... Perquè jo, bueno... M’interessava molt poder moure el meu cos, perquè jo sempre he
intentat fer coses de moviment de cos, eh? (p. 1)
_______________________________________________________________________________
M. Jo no tenia ni idea de lo que era, però: “Provarem”. A mi lo que m’interessava més era moure tot el cos, totes les parts del cos...
I també l’ambient de la gent. (p. 7 +)
_______________________________________________________________________________
R. (...) Era un taller que feien en un altre horari d’on jo feia ioga i em va cridar l’atenció i em vaig apuntar. I, bueno, per mi va ser
molt interessant i molt bé, no? Però al següent any ho va deixar i jo ja no la vaig localitzar i, clar, jo tampoc sabia on buscar aquestes
coses, però sempre deia: “A mi m’agradaria fer una activitat d’aquest tipus, no?”. I quan vaig veure i vaig llegir això de l’Helena, vaig
dir “Oi, pues és això!”.
S. Què és el que t’agradava d’aquest tipus d’activitat o de proposta?
R. Pues... D’entrada... Parlo primer d’aquell moment que va ser, podríem dir, l’entrada. No sé, estàs acostumada a “Aixeca la cama,
aixeca el braç, tira cap aquí, tira cap allà...”. Tot dirigit, no? Jo recordo que havia estat fent classes de ioga durant molts anys i jo ja
m’adelantava a la veu del professor perquè, com que ja t’ho saps, vas d’una manera automàtica, no? En canvi, això, pues com és
més lliure, el moviment... (p. 1)
______________________________________________________________________________
D. Sí, i em vaig apuntar sense saber ben bé... Era moviment. Bueno... Sóc una negada per anar al gimnàs, per fer esports i vaig pensar:
“Moviment que em serveixi com per fer estirament, com per trobar-te una mica o recuperar una mica elasticitat i, ademés, amb
música i com ballant...”. Creia que era molt més atractiu. A més, un cop a la setmana, que tampoc suposa molt... una cosa de
training... uaa... sinó molt molt suau. Bueno, pues aquesta idea em va atreure i vaig pensar que era una activitat més a fer a la
universitat. I sí..., em va agradar moltíssim. (p. 1)
_____________________________________________________________________________________________________
D. (...) No puc resistir anar a un gimnàs que m’obliguin a fer una tabla de no sé què. Va en contra de la meva manera de ser. No
m’agrada i em desinteresso ràpidament. (p. 7)
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Barreras o
limitaciones

Corporales

N. (…) El primer dia, vaig dir: “Mare meva, tot això del cap...”. I vaig sortir una mica així, però: “Seguim!”. I mica en mica vaig anar
veient que era al contrari, que me n’anava trobant més bé.
S. Que pot ser al principi et feia una mica de mal, però després...
N. Sí, sí, al principi, sí. Però ella ens deia: “Arribeu fins a on pugueu”. (p. 3)

________________________________________________________________________
S. I des del primer moment que vas començar, et va agradar la proposta?
N. Els primers dies... No gaire. Però bueno, no gaire, perquè no em trobava bé, perquè em feia mal i jo pensava: “Hosti!, no podré
seguir...”. Però després vaig veure que ella ens ho facilitava: “Si no us podeu agenollar...”. Jo que sé! Ella ens dona facilitats. (p. 4)
_______________________________________________________________________________
M. Sí, a lo millor comences i et fa una mica de mal el genoll. I dius: “Ostres!”, però després, una vegada estàs en moviment... Lo que
passa és que si tu dius: “No em moc perquè em fan mal els genolls”, malament. Tu t’has de moure encara que et faci mal el genoll
perquè després no te’n farà. (Risas) (p. 2)
_______________________________________________________________________________
M. Home, la primera d’això dic: “Això és dur, eh?”. Sí. El primer any, eh?, perquè el segon ja no. Però el primer moment era... Clar,
et feia moure cada dia tot el cap. Exercicis de cap i... “Colc, cloc, cloc...”. Ara ja no em fa: “Cloc, cloc, cloc...”. (Riu) Els braços... Quan
arribava a casa tenia agulletes. I deia: “Això no sé, no sé com anirà, eh?”. (Riu) Però al cap de tres o quatre sessions ja és diferent, ja
estàs més contenta. Al principi costa: “No sé jo això de moure tant...”. Però després no, després veus que el teu cos va responent als
moviments i això és gratificant per una mateixa i... veus que ens podem moure. Vaja, que els moviments no tenen edat. O sigui que
tu faràs un moviment que arribaràs a terra, però jo faré el mateix moviment i arribaré amb un pam, però per mi i pel meu cos i pel
meu esperit (riu), serà gratificant igual perquè has de ser conscient de l’edat que tens, no? Tu pots fer-ho. (p. 3)
________________________________________________________________________

R. A mi m’ha costat molt tot això que ella diu “canviar de nivell” i fer-ho per terra. El fet de passar d’un nivell a l’altre per mi era
bastant dificultós. Em trobava que... Molt simple i molt tonto, però el pas aquell d’anar canviant de nivell... Perquè a mig nivell
encara, però tirar-me per terra i així m’ha costat.
___________________________________________________________________________________
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C. ¡Uf, yo cuando me veo en el vídeo…! (…) Lo que me comentan es: “Sí, mueves los brazos, las piernas, pero el tronco… te cuesta
un poco más”. Quizá sea verdad, cuanto tú te ves ahí… “¡Ay, es verdad!”. Sí, mueves los brazos, las piernas, pero el resto…
S. Pero no te das cuenta, o sea, ¿hasta que no te ves, no…?
C. Hasta que no te ves no te das cuenta. A lo mejor piensas que lo haces bien. Yo pienso que lo muevo más, y cuando lo ves, te das
cuenta de que el tronco lo tienes un poco más rígido… (p. 8)
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Psicosociales

N. (…) Primer vas dient: “Potser... no m’acosto massa...”. Els límits..., els límits de cada cos. (p. 5)
_________________________________________________________________________________________
N. (…) L’educació que he rebut i la que hem rebut moltes amigues d’aquesta generació meva, era tot com molt estructurat, molt
serio, no pots passar-te d’aquí a aquí. I arriba un moment que dius: “No, això no... Algo no em quadra... M’apreta algo que es vol
deixar anar, que vol sortir, que vol riure, cantar i jugar”. Llavors aquest ingredient de joc em va agradar. (p. 3)
___________________________________________________________________________________________
N. (…) Arriba un moment que no penses, que fas el moviment que et surt, que el cos et demana però ja no el passes per aquí.
(S’assenyala el cap) (p. 5)
____________________________________________________________________________________________
D. “Quina vergonya, ara jo fer això davant aquesta gent que no conec”. Des del principi, això ja no em passa tant...
S. Però què penses que va fer que trenquessis com aquesta barrera que potser tu tenies al inici?
D. Home, jo crec que totes podíem tenir, no? Ja no per l’edat, sinó que segons com pensis, aquestes bestieses ara aquí davant de la
gent...
S. Perquè no estem acostumats, potser, no?
D. Però des del moment que “aquestes bestieses” desapareix del teu vocabulari, ja no penses “aquesta bestiesa”, penses: “Estic
estupenda, ara estic gaudint d’això...”. I desapareix qualsevol barrera. (p. 5)
__________________________________________________________________________________________________
D. Bueno... Clar, jo vaig començar molt acollonida, perquè pensava: “Estic rovellada a la saciedad”, però després vaig veure que jo,
mica en mica, allò ho podia assumir. Jo bellugava bé els braços, jo bellugava bé el cap, jo bellugava tot lo que em deien. (p. 5)
____________________________________________________________________________________________
D. (...) Bueno, llavors tinc que pensar què me poden transmetre aquests sorolls i interpretar amb el poc o molt que el meu cos sàpiga
què és allò que aquells sorolls em transmeten. Clar, és molt més creatiu, haig de pensar. Quan és la música de sempre no penses, et
surt automàtic, el cos està acostumat a aquests ritmes. Però sinó... és més difícil. (p. 2)
_____________________________________________________________________________________________
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D. Però quan tens una música que no significa res d’entrada, que no pots anar contant i reiterant els moviments en funció del que
diu, és..., no, no té un patró, o és assistemàtica, llavors no és gaudir de la música, primer pensar què t’està dient aquesta música per
després respondre amb el teu cos. És una altra història. No és el relax i el gaudir, sinó: “Pensa, què és això? Pots seguir-la? El teu cos
pot acompanyar-la? Com?” Clar, és un altre concepte de lo que jo entenc per música o hagués pensat en... allò de dansa . (...) Això a
mi em costa més. No diré que em sobti, perquè penso que és fantàstic. És això lo que s’ha de fer: l’experimentació. Però a mi,
particularment, em costa perquè el meu cos està... Si està habituat a alguna cosa, a moure’s és amb una música pop, rock, blues,
jazz més clàssic habitual... O la música cubana, la salsa... (p. 2-3)
_____________________________________________________________________________________________
D. (...) Jo estic molt... anestesiada (riu), molt contaminada d’un tipus de música, que és la que m’ha fet sempre moure. Jo me bellugo
per casa si sento una música que m’agrada... No tinc problema. Llavors, haver de repensar que el pots moure amb un altre tipus de
música i que, és cert, aquest tipus et treu una sèrie de moviments que l’altra ni penses que pots fer. Vas més enllà... (p. 11)
__________________________________________________________________________________________________

S. I, havent fet ja una altra experiència abans, que comentaves que havia sigut una mica xocant a l’inici, en el moment en que et vas
incorporar aquí, com va ser aquest moment?
R. Bueno..., aquella altra experiència era el que jo buscava, no? I jo, estava contenta i satisfeta de trobar-la [aquesta nova
experiència], però igualment em vaig trobar que el cos encara no sabia què fer, no? (Riu) Sabent ja una miqueta com funcionava la
història, però... que el cos encara no estava disposat, no? Jo penso que és que mana molt el cap. Ens controlem massa amb el cap,
no? No ens deixem. I quan et deixes, pues, surt, però, de vegades, vas molt...
S. I per què penses que som més d’aquí [m’assenyalo el cap] que de cos..., de sentir?
R. Bueno, hi ha gent... Vull dir, jo potser... Buscava això, que no fos tan dirigit, però en el fons tampoc no... O no conec bé les
possibilitats del cos i vaig com: “Què he de fer?”, no? Sense saber, no? O, potser això... de que vols saber quan no necessites saber.
Que és deixar-te, no? A lo millor no necessites saber què has de fer, sinó deixar-te. (p. 3)

Resonancias
interpersonales

Corporales

S. Y, por ejemplo, desde que empezaste hasta ahora, a nivel de tu cuerpo, ¿has notado diferencia?… ¿Cómo ha sido el proceso?
C. (…) ¡Hombre!, sí que me encuentro que quizá sepa moverme más… el cuerpo… Sí que me doy cuenta que sé mover más las
extremidades, o la forma de moverme o algo así…. claro que notas evolución, sí, sí. (p. 2)
___________________________________________________________________________________________________
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S. Què has notat? Pot ser en el moment o després?
N. M’ha ajudat. És com surto. En el moment, pot ser estàs aquí i fas, però després quan surto és quan em van venint coses: “Hala!
Aquest genoll que semblava que el tenia ja mig rovellat i ara veig que no...”. I camino com més posada, amb els hombros més ben
posats. Sí, sí que he notat, eh?
S. I en relació tu amb el teu cos?
N. També. Perquè per exemple, moviments així de braços amunt, és que no m’agradava gens. Amb les cames i això encara, però
potser com que em costava, ja no... I ara és com que he integrat més les parts del cos: la mà, el colze... Un cantó el tinc com més
adolorit que l’altre i pot ser m’ha servit per equilibrar-me una mica, així com els peus... En un peu m’aguanto més que l’altre. Sí, sí
que m’ha servit. M’ha servit i em servirà per donar-me compte que el moviment és important i que el cos físic s’ha de cuidar i valorarlo i, si comences abans, millor. I no el deixes. Perquè jo l’havia deixat perquè em feia mandra, no m’agradava. (p. 4-5)
_______________________________________________________________________________
N. (…) I aquí, pues l’Helena ens fa com moviments espontanis del cos, sense pensar tant. És com més sentint el cos i aquí és on per
mi és la clau. Arriba un moment que no penses, que fas el moviment que et surt, que el cos et demana però ja no el passes per aquí.
(S’assenyala el cap) (p. 5)
_______________________________________________________________________________
D. (...) Deixes lliure el cos, no sé, d’una manera al·lucinant, sense que hi hagi aquest acompanyament de la música que et facilita,
no? (p. 3)
_______________________________________________________________________________
M. (...) Com que és un moviment més ampli jo crec que també et dona més agilitat. Com que deixes expressar el teu cos, mous tot...
Encara que no son exercicis tan dirigits com al GDS o cadenas musculares. És com més harmònic. (p. 13)
_______________________________________________________________________________
S. I en el teu dia a dia, el fet d’estar treballant més el cos, penses que està influint també en la manera de moure’t, de relacionar-te
amb ell o amb la gent? O no? Clar, a vegades és difícil veure què és el que provoca...
R. Sí... Però bueno, sentir més el cos sí.
_______________________________________________________________________________

154

R. Bueno, és molt poc de temps perquè és hora i mitja a la setmana, però jo penso que sí que..., que vas tenint moltes coses en
compte de tu, del teu cos, que et fas conscient també. Molt poc a poc, però jo penso que sí, que va obrint la consciència del teu cos
també i de sentir..., de sentir el cos. (p. 11)

Psicoafectivas

S. Y después, por ejemplo, ¿qué piensas que te aporta esta experiencia fuera del espacio de la…?
C. Yo… de momento soy bastante tímida. Bastante no, ¡mucho!, entonces, me ha abierto un poco, como que: “¿Por qué no lo voy a
poder hacer? ¿Y por qué no lo voy a poder expresar?, ¡soy así, y ya está!”. (p. 2)
_______________________________________________________________________________
S. Claro, y por ejemplo ahora, el hecho de tener que hacer una muestra, ¿cómo los has vivido?
C. De momento, lo voy viviendo bastante bien, que antes me daba como más apuro, temía un poco eso del “qué dirán”, ¿oi? y ahora
digo: “Pues que digan lo que quieran”. Esto te aporta más seguridad, me ha aportado más seguridad, de decir: “Bueno, yo soy así e
intento hacerlo lo mejor que puedo”. (p. 2-3)
_______________________________________________________________________________
S. Y, [este curso] ¿crees que te ha ayudado a dar más importancia al hecho de relacionarte con el cuerpo…?
C. Sí, sí, te has adonado de que puedes hacer muchas cosas con él, y que tienes que hacer… Que si tú las haces con él te sientes
más…, mejor contigo misma porque te encuentras más ágil, más cómoda…
S. Y en el día a día, a lo mejor, ¿te has encontrado que te sientas más ágil?
C. Sí, claro que sí. ¡Y tanto que sí! Y, además, cuando sales, lo que cuentan en el grupo…, sales con energía positiva y dices: “¡Mira
qué bien me encuentro!”. Merece la pena venir a hacerlo. Eso también es importante, que tengas estos momentos… (…) Por lo
menos, esa hora y media que estás… te encuentras bien y, luego, cuando sales, ¡pues también!, estás en plan: “Bueno... ¡puedo
hacer muchas cosas!”. (p. 4)
_______________________________________________________________________________
N. (...) M’ha servit i em servirà per donar-me compte que el moviment és important i que el cos físic s’ha de cuidar i valorar-lo i, si
comences abans, millor. I no el deixes. Perquè jo l’havia deixat perquè em feia mandra, no m’agradava. (p.5)
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D. Sí, a veure, de fet, surtim súper bé, perquè primer ens hem estirat, ens hem escalfat... Jo, sortir d’aquí... me’n vaig a dinar a la
una i dino amb un gust, perquè estic feliç, estic molt feliç, estic contenta. (p. 4)
_______________________________________________________________________________
D. “Quina vergonya, ara jo fer això davant aquesta gent que no conec”. Des del principi, això ja no em passa tant... (...) Ja no per
l’edat, sinó que segons com pensis, aquestes bestieses ara aquí davant de la gent... (...)
D. Però des del moment que “aquestes bestieses” desapareix del teu vocabulari, ja no penses “aquesta bestiesa”, penses: “Estic
estupenda, ara estic gaudint d’això...”. I desapareix qualsevol barrera. (p. 5)
_______________________________________________________________________________
D. (...) El que no val és que facis una cosa falsa que tu no siguis. Jo em sento com jo. (p. 10 +)
_______________________________________________________________________________
D. (...) Però clar, quan t’arriba aquesta música dius: “Bueno, i ara què?”. Perquè a la que pretens reproduir els moviments de la
música pop o tal, veus que et quedes fora, que no ho fas bé. Llavors has de pensar. És una música que et fa pensar. “I això? Com
corresponc jo amb moviment?”.
S. Però et quedes tot el temps en el plànol del pensar “què faré?” o arriba un punt en que...
D. No, llavors és quan et deixes anar. Primer és: aquesta música et demana una altra cosa i llavors has de seguir què et demana, per
aconseguir un moviment que sigui... no acorde, paral·lel, equilibrat..., sinó un moviment que s’avingui a aquella música i que no
sembli que aquella música va per una banda i tu vas per una altra. Ha d’haver una relació, no? (p. 2 +)
_______________________________________________________________________________
M. (...) És algo que he descobert ara, això de la dansa del moviment, que no és tant la dansa de fer de puntetes i tot això, no? És
com una expressió del cos que és lliure i trobo que és una cosa àmplia que... A mi m’omple, em dona com una satisfacció personal
de: “Ah, mira, sóc gran”. Sóc gran, de que sóc ampla com a persona, no? De moviment, de moviment... A mi em fa sentir bé això.
(p. 4)
S. I tu has descobert alguna cosa teva o del teu cos que no sabies?
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M. Jo he descobert, si vols que et digui la veritat, que sóc una persona alegre! (Riu) Sí, que sóc més alegre de lo que em pensava.
(...) I llavors, he descobert que fent moviments d’aquest tipus sóc una persona més feliç i em trobo millor.
S. Des de que ho fas, vols dir, no?
M. Sí, des de que ho faig. Que també ha coincidit que estic jubilada, però bueno, és per això, perquè sinó me n’aniria a una terrassa
a prendre’m un cafè i no faria res.
S. Clar, que més enllà de la classe, que també ho gaudeixes molt, et trobes com més alegre...
M. Em trobo com més alegre, clar que sí, i amb ganes de fer coses. També em passava quan anava a GDS i quan vaig a estiraments.
És a dir, moure el cos a mi, no sé si són les endorfines o lo que sigui que se’m mou... Deu ser l’hormona de la felicitat! (Riu) No sé,
però hi ha algo que es mou que fa que jo em senti molt millor. (p. 5-6)
_______________________________________________________________________________
M. I amb el GDS, els moviments, els estiraments... m’he connectat més amb el meu cos. La paraula potser seria que estic bé amb mi
mateixa. (p. 6)
_______________________________________________________________________________
R. Sí, és més sentiment, no? Més expressió d’una altra història que tens dins, no? Que l’has de deixar sortir... En forma de moviment,
no?, però... (p. 4)
_______________________________________________________________________________
R. De cos... m’agrada molt el fet aquest del moviment lliure, perquè vas treballant les parts que tens potser més tenses. I m’agrada
el fet aquest de poder-te moure sense que et dirigeixin. Bueno, que hi ha la part aquesta dirigida, que està bé, però també els
moments aquets de moviment lliure m’agraden molt. I penso que per al cos això també...No sé, que el cos parla, no? (Riu) I parla
des de les tensions, moltes vegades, crec jo. Perquè sempre comentàvem entre nosaltres, que sembla que sortim més lliures, no?
(p. 11)
_______________________________________________________________________________
R. (...) Que vas tenint moltes coses en compte de tu, del teu cos, que et fas conscient també. Molt poc a poc, però jo penso que sí,
que va obrint la consciència del teu cos també i de sentir..., de sentir el cos. (p. 11)
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Resonancias
interpersonales

C. Yo creo que además el grupo, al ser pequeño… Con todos los grupos… La verdad es que cada uno ha sido completamente distinto…
(…) Cada uno te ha aportado una forma distinta, ¿eh?, pero que todos te han aportado algo. Es lo que para mí es importante. Y en
todos ha habido una buena relación, aunque luego a lo mejor se ha perdido… (…), pero en ese momento el grupo estaba bien, te
sentías bien. (p. 3)
_______________________________________________________________________________
S. Quizás el ambiente de confianza también ayuda…
C. Sí, sí. Mucho, mucho… Tienes una confianza hacia la otra persona y un respeto, y no notas el rechazo a este contacto, no, no, al
revés, ¿no? (p. 5)
_______________________________________________________________________________
C. Yo creo que además el grupo, al ser pequeño… Con todos los grupos… La verdad es que cada uno ha sido completamente distinto…
(…) Cada uno te ha aportado una forma distinta, ¿eh?, pero que todos te han aportado algo. Es lo que para mí es importante. Y en
todos ha habido una buena relación, aunque luego a lo mejor se ha perdido… (p. 3)
_______________________________________________________________________________
N. (…) Però sí que m’ha servit doncs anar en grups que no conec, persones que no conec... I aquí, ja quasi en totes em vaig sentir
còmoda i l’Helena ho cuidava molt, això. Va col·laborar. I hem anat fent-nos com complicitat. No ens coneixem, eh? Però el
moviment..., una a prop de l’altra i jugant, fent coses primer en parelles... Això ja et fa obrir cap a la mirada de l’altra persona. (p. 5)
_______________________________________________________________________________
N. Sí, no sé. Això que anàvem caminant i a lo millor una es para... Doncs com fer alguna petita trampa. “A veure si segueixen...” o “A
veure què passa?” Però en plan de jugar. Tenia moltes ganes de jugar, estava molt predisposada. Suposo que ha sigut el moment,
eh? El moment en el que jo estic com més oberta, eh? Abans potser no ho hagés fet. He necessitat obrir-me una miqueta també,
eh? Un procés. (p. 5)
________________________________________________________________________________

N. Quan ja l’has conegut una mica, aquesta altra manera de relacionar-te amb les persones t’agrada més i et sents més
a gust. És com que no pots tirar enrere, perquè ja has conegut una manera que t’agrada més i a l’altra, a l’antiga, no hi
vols anar tant. Tu m’entens? (p. 9)
_________________________________________________________________________
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D. (...) A mi, amb totes les dificultats afegides – fent moviments lliures de “fes lo que vulguis” i que ho hem fet sense conèixer-se –
si alguna cosa ens ha aportat, o al menos a mi, és a no pensar que haig de tenir vergonya, que tinc un cos que no em serveix només
per parlar, sinó per moure’m, relacionar-me amb la que tinc al davant o amb tot el grup. Això és lo bo que jo he trobat,
independentment de que digues: “Arribo més a terra, tinc més flexibilitat, em sé estirar, rodolo pel terra com si tingués vint anys”.
No. És més important això, trobo. Al menys en la meva experiència, no? El haver ballat d’aquesta manera amb les companyes, que
el ballar ha estat com parlar entre nosaltres sense dir. Això és el que jo he valorat. (p. 3)
_______________________________________________________________________________
D. Clar, sí, és especial. No parles, és cert, però a lo millor aquella sinceritat que fa el cos... Són moviments d’una gran sinceritat, en
aquell moment és una relació molt sincera. Que no són paraules, però que està molt bé, és cert. (p. 6)
_______________________________________________________________________________
D. (...) Tenim molt bona relació, ens entenem bé, ningú s’hi fixa en què fa l’altre, en el sentit de dir “Mira, mira...”. Normalment no
m’influeix, no..., no penso si algú ho fa molt bé o un altre ho fa molt malament. Jo estic al meu, interaccionem, estic molt feliç... Jo
vinc contenta, no vinc amb por de que: “Quina vergonya, uff..., otra vez lo mismo.” No, no, jo vinc molt contenta, estic molt contenta
de fer aquest exercici. (p. 4-5)
_______________________________________________________________________________
D. Intentem que els nostres cossos dialoguin. Ens ho diu l’Helena i penso que, més o menos, hem entès lo que vol dir. No tenim
vergonya de mirar-nos, de passar les mans, els braços, d’ocupar el espai buit... Penso que ens ho va dir i ens surt espontani. Va ser
mirant-se als ulls amb la companya i dir..., i ho vam fer.
S. Com una mica un joc...
D. I ademés estàvem disposades a fer-ho, també. Això és lo important. Perquè si et trobes al davant a algú que no et vol mirar als
ulls, que no..., llavors és quan... no. Però no, cap problema, i això que en els tres anys han passat diferents persones i sempre hem
sabut jugar. (p. 9 +)
_______________________________________________________________________________
S. El tema del joc ha sortit varies vegades. Com que potser no tot el món te la possibilitat de trobar espais on poder...
D. Ja, i això està molt bé. És simplement... amb aquella sensació de que aquella música et proposa que el teu cos fa més coses...
Aquestes coses, compartir-les amb les altres coses de més que també fan les altres. I això és lo maco de lo que fem aquí. Al menos
jo, amb els tres cursos, veig claríssim que és per on anem, no? (...) Què comparteixo? Compateixo això espacial que jo estic fent i
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que em provoca la música i que a l’altre li provocarà d’una altra manera però també li està provocant, no? I llavors ho compartim.
(...) Que si algo he entès és que, a banda de que fem els calentaments soles i tot això, quan interactuem jo, al menos, comparteixo
lo que sento amb la música, el meu cos que es mou. No comparteixo... una història en la del costat, sinó el meu cos en moviment. I
això pot semblar molt vergonyós o molt...: “¿Qué dices? ¿Y tú esto cómo lo haces?”. Pues res: “Deixa’t anar!”. Lo bo és que si hem
de compartir es produeixi això, aquesta mena d’intercanvi, aquesta experiència diferent que provoca aquella música i aquell
moviment. (p. 9 +)
_______________________________________________________________________________
M. (...) I després, et relaciones amb gent. Tampoc és que tinguem una relació..., perquè és la relació de classe, però bé. A lo millor
pots sortir d’aquí i pots fer un cafè i també és agradable, perquè estem en una edat... Estic parlant de les persones de la nostra edat,
que estem jubilades, no? Que totes tenim la nostra vida però jo crec que a totes en falta un altre tipus... d’acoplament amb altres
persones. (p. 3)
_______________________________________________________________________________
M. (...) Bueno... No fa vergonya perquè som totes igual, entens? Si fos una classe on totes fossin joves i fossis la gran, a lo millor
diries: “Ostres!”, no sé, et sentiries una miqueta..., perquè no venim del món de la dansa nosaltres ni dels moviments. Et sentiries
una mica cohibida. Però, el fet de que estéssim de la mateixa edat totes, això t’ajuda. (p. 2)
_______________________________________________________________________________
S. I què penses que és el que fa que hi hagi aquesta connexió en aquest cas i en els altres no?
M. La professora... La professora i també el número de persones que hi ha. És impossible que en un lloc que hi ha vint persones, la
professora hi estigui tant a sobre. I ella tampoc està a sobre nostre, però...
S. I també és un treball més com tu amb tu, no? Normalment al gimnàs sembla que cadascú treballa amb el seu cos...
M. Sí, i aquí comparteixes. Perquè diu: “Va, ara caminem totes amb un... d’això...”. O bé fem uns moviments que ens entrellacem.
Hi ha més relació entre nosaltres.
_______________________________________________________________________________
M. (...) A mi lo que m’interessava més era moure tot el cos, totes les parts del cos... I també l’ambient de la gent. Si la gent no es
troba bé, amb aquestes edats se’n va. (Riu) Si no és un puesto on em diverteixo, no hi vaig, no tinc l’obligació. Tu potser sí, perquè
hauràs d’aguantar coses en aquesta vida. T’estàs formant i a la feina hi ha vegades que has d’aguantar coses, no? Però jo no tinc
perquè. (Riu)
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_______________________________________________________________________________
R. I, també, mirant el moviment de les altres..., (...) pues vas ampliant i et vas descobrint també, et vas descobrint en el moviment
de les altres persones. Aplicant-te’ls a tu. (p. 2)
_______________________________________________________________________________
R. És que... Jo no sé si ha sigut només per aquest curs, però és això d’obrir la mirada, de mirar de diferent manera... Perquè vam fer
també un taller teòric amb l’Helena, dins del curs de Moviment, que van ser quatre sessions, i era una miqueta això... mirar com
mirem les coses, no? Hi havia una coreografia i nosaltres l’analitzaven mirant tal cosa, mirant tal cosa, mirant tal cosa..., no? Que
també mires d’una altra manera tot, obres la mirada a les coses... i potser a la gent, també. (p. 3)
___________________________________________________________________________
S. I hi ha alguna cosa que has aprés o que has descobert sobre tu o sobre el teu cos arrel d’aquest treball? O que t’ha sorprès?
R. Pues més que res això, el obrir-me a la relació.
S. Potser perquè abans et costava més i pensaves...?
R. Sí, perquè en general totes les coses que jo he fet de moviment i així són com més individuals. I això ho ha afavorit, la relació amb
els altres, el tenir en compte als altres. (p. 2 +)
______________________________________________________________________________
R. (...) I amb les altres és això, jo penso que totes estem igual, una miqueta, i fem de mirall les unes de les altres.
S. En quin sentit, de mirall?
R. De, bueno, què busquem? Sentir-nos a gust, que el cos es mogui, explorar-lo una miqueta... I ens ajudem en això. No sé, jo penso
que sí que hi ha un... un agafar dels altres i que les altres agafin de tu. (p. 4)
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Elementos
significativos

Sobre el
acompañamiento

S. Y para sentirte así, crees que ha influido cómo ella lo ha hecho….
C. ¡Hombre, yo creo que sí!, ¡mucho!, ¡ella lo hace fácil! Para que no te sientas excluida en ningún momento… Te corrige, pero, lo
que comentábamos, ¿no?, es de una forma muy cariñosa, muy… que te hace las cosas fáciles. (p. 3)
________________________________________________________________________
C. ¡Eso mismo! Es que la Helena lo hace para que en todo momento… Entre todas…, cada una… Cuando hace los grupos: “Una vez
cada una” o así… Entonces, tú ya te sientes más…. Porque si no la más espontánea, el más no sé qué… serían siempre los que lo
harían, y entonces no… Yo creo que la Helena lo facilita mucho, este contexto de que tú te sientas integrada.
S. Claro, y qué todas podáis tener también vuestro espacio, ¿no?, vuestro momento también de protagonismo…, sin que, a lo mejor
sea como algo forzado…
C. ¡Eso mismo! Sí, que ella no te fuerza…, te lo comunica, pero te lo comunica bien…, y te hace sentir pues eso: grupo. Entonces te
sientes…, te sientes bien. (p. 6)
_______________________________________________________________________________
N. (…) I lo que trobo molt interessant de l’Helena és que aquí, d’alguna manera, sense obligar-te, és dir, d’una manera molt subtil,
ella ens porta, però també ens dona un tros de llibertat i de joc, no? I no et diu mai: “Això no està bé”. (p. 3)
_______________________________________________________________________________
S. I des del primer moment que vas començar, et va agradar la proposta?
N. Els primers dies... No gaire. Però bueno, no gaire, perquè no em trobava bé, perquè em feia mal i jo pensava: “Hosti!, no podré
seguir...”. Però després vaig veure que ella ens ho facilitava: “Si no us podeu agenollar...”. Jo que sé! Ella ens dona facilitats. (p. 4)
_______________________________________________________________________________
M. No, jo no m’he sentit mai malament. S’ha de dir que aquí l’Helena el que busca és que cada vegada hi hagi un líder que vagi
rotant. Que cada vegada hi hagi una... (p. 4)

________________________________________________________________________
R. L’Helena sap bé cohesionar, no? I donar... Que de vegades veus: “Oii, què malament!”, i ella ho veu sempre en plan positiu. Et
reforça. I dius: “Doncs, potser no va tan malament”, no? (Riu) (p. 4)
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C. Ella te da unas pautas y unas cosas, y luego tú no estás… a seguir todos los pasos, ¿no? Puedes hacer con tu cuerpo un poco lo
que… lo que quieras… ella te enseña unos pasos, unas faenas, unas einas, y luego tú las vas interpretando como puedes. (…) Que si
tú estás en el gimnasio tienes que seguir los pasos de la otra, y aquí los puedes interpretar un poco más a tu forma… a tu forma de
ser. (p. 2)
_______________________________________________________________________________
S. Por ejemplo, ¿ha habido momentos en que habéis hablado? ¿Habéis tenido momentos como para hablar dentro de la sesión y
para compartir un poco? ¿O normalmente si queréis comentar algo ya es a posteriori?
C. No, porque, a veces la Helena, por ejemplo, cuando acabábamos o algo así, decía: “Va, vamos a sentarnos todas… y ahora, cada
una, que diga su opinión de cómo se ha sentido, cómo ha estado…”. Esto Helena también lo facilita mucho, sí. (…) Que cada uno
exprese en ese momento lo que ha sentido. Y encuentro que eso también está muy bien.
S. ¿Crees que ayuda a nivel de... conocerse el grupo… o de una misma?
C. Sí, sí, de conocerse, porque cada una lo ve diferente, y entonces dices: “¡Uy, pues sí es verdad! Ha comentado esto y no me había
dado cuenta”, ¿no? … Sí, eso yo creo que enriquece mucho el grupo, que cada una expresemos nuestras cosas. (p. 6-7)
_______________________________________________________________________________
C. Cada año aprendes cosas nuevas, y otras…
S. Las propuestas son parecidas, ¿o no?
C. Sí, sí, pero tú también experimentas cosas diferentes, aunque sean repetitivas. Pero tú ya, te inventas tus movimientos y los
puedes hacer mejor, ¿no?, porque ya lo tienes más interiorizado. Puedes hacer más cosas. Además, yo creo que va bien, porque el
primer año estás: “A ver cómo hago, no sé qué…”, pero ahora ya sabes por dónde va, y lo que puedes hacer… (p. 8)
_______________________________________________________________________________
N. Afegir la cosa del joc, ara, al cap dels anys, he vist que és molt important. (…) El joc comporta que no estiguis tan pensant: “em
quedarà bé...?”, “m’ha de sortir bé...”, si no és més com un nen que fa una cosa i es deixa anar i ho fa lo millor que sap, i ho fa, no?
L’educació que he rebut i la que hem rebut moltes amigues d’aquesta generació meva, era tot com molt estructurat, molt serio, no
pots passar-te d’aquí a aquí. I arriba un moment que dius: “No, això no... Algo no em quadra... M’apreta algo que es vol deixar anar,
que vol sortir, que vol riure, cantar i jugar”. Llavors aquest ingredient de joc em va agradar. (p. 3)
_______________________________________________________________________________
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N. (…) A mi no m’agradava la gimnàstica, perquè era massa quadriculat. I al trobar això, que era com més espontani, com més de
l’escolta del cos... Això sí que m’interessa. Coses de fer, de consciència corporal, sí que n’he fet. Em vaig imaginar que una mica anava
d’això... (p. 3)
_______________________________________________________________________________
S. Ja... Pot ser perquè les experiències que havies tingut no eren tant d’aquest tipus, no et trobaves tan còmoda?
N. No, no em trobava còmoda, em sentia patosa... A lo millor anava a una classe que es posava la profe allà davant i dient de seguir
els passos i era l’única que no seguia. Em sentia incòmoda, jo no sabia. I aquí, pues l’Helena ens fa com moviments espontanis del
cos, sense pensar tant. És com més sentint el cos i aquí és on per mi és la clau. Arriba un moment que no penses, que fas el moviment
que et surt, que el cos et demana però ja no el passes per aquí. (S’assenyala el cap)
S. I tampoc estàs pensant tant si està bé o està malament, no?
N. Exacte! Una altra cosa: no hi ha judici. (p. 5)
_________________________________________________________________________
N. (…) I aquí, ja quasi en totes em vaig sentir còmoda i l’Helena ho cuidava molt, això. Va col·laborar. I hem anat fent-nos com
complicitat. No ens coneixem, eh? Però el moviment..., una a prop de l’altra i jugant, fent coses primer en parelles... Això ja et fa
obrir cap a la mirada de l’altra persona. Tu i jo ara estem aquí i estem parlant, però si ens poséssim a fer un joc, has d’interaccionar
amb aquella persona i, sense parlar, el cos parla molt. I ens vam anar comunicant, fèiem parelles i, llavors, canviàvem de parelles i
la mirada, saps? Les mans... (p. 5)
_______________________________________________________________________________
D. No, en general no. Però si en algun moment hi ha algun tipus de música d’aquestes que jo no... em sembla que està molt bé, però
que el meu cos... es que és la dificultat de dir: “No, no, això també ho pots fer”, però no és “Un, dos, tres, un dos, tres”... Pensa
primer i després... és molt més interessant perquè eres capaç de fer coses que jo no m’imaginava. (p. 3)
_______________________________________________________________________________
D. (...) Sobre tot en el sentit que fem ara en aquestes últimes setmanes de repetir una coreografia, això no et porta enlloc. Ho fem
perquè tenim un compromís de mostrar més o menos què és lo que podem fer o quina és la proposta, però a mi lo que m’agrada
és quan arribem aquí i és: “Respirem, ara fem això, ara caminem, ara córrer, ara parar, ara no sé què...” Saps què vull dir? Allò que
no és sistemàtic. Assistematitzar les coses, treure del sistema, fer-ho diferent, això és lo interessant. (p. 7)
_______________________________________________________________________________
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M. No, no és una coreografia, no. El moviment és lliure, lo que passa és que aquí hi ha una pauta. Hi ha la pauta de: “Tu has de moure
tot el cos. Mou mans, peus... “. T’ensenya una mica però tu mous segons a tu et diu. Els moviments són lliures... (p. 2)
_______________________________________________________________________________
M. (...) Hi ha algunes vegades que diu: “Bueno, i ara heu d’acabar com a figures. Els vostres braços, que parlin!”. Ella ens diu: “Feu
grups de tres, com si parléssiu”. Parlar no parles, és el cos. (...) Una història inventada amb moviments de cos, saps? Això era molt
maco i fa que les persones interactuïn més. (p. 4-5)
_______________________________________________________________________________
M. (...) Tu pots moure el cos com vulguis, tu sola, però també amb una altra persona, o tres... pots anar fent moviments que siguin
coordinats amb l’altra, que un moviment d’una et porti un altre moviment a tu. Això és maco, jo ho trobo maco.
_______________________________________________________________________________
R. (...) Però que també ha sigut molt interessant perquè... No sé, el grup, la relació, empatitzar amb l’altre, també ha sigut... No sé,
jo penso que també ho ha fet més possible això, no? La coreografia. Perquè sí que ens havíem de tenir més en compte les unes a
les altres. (...) Perquè havies de coordinar amb les altres. (p. 2)
______________________________________________________________________________
R. De cos... m’agrada molt el fet aquest del moviment lliure, perquè vas treballant les parts que tens potser més tenses. I m’agrada
el fet aquest de poder-te moure sense que et dirigeixin. (p. 1 +)
_______________________________________________________________________________

R. (...) Jo penso que estava ben estructurat en aquest sentit perquè, de sobte, entrar en el moviment aquest més lliure potser per
nosaltres tampoc no hauria estat bé. A mi el que més m’agrada és quan són els moviments aquests més lliures, però també dintre
de que ella dirigia una miqueta el com. Anava fent pautes de tant en tant. Els moments aquests lliures que és feien després, més
llargs, pues... això sobre tot. (p. 1 +)
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