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Nou riu per al Sâlmon.
 
Aquest Sâlmon neix impulsat per una estructura que preserva la seva existèn-
cia, un ecosistema format per espais que mantenen constant el pols per les arts 
vives a Barcelona: l’Antic Teatre, La Caldera, el Graner i La Poderosa, i per un 
equip d’artistes i generadores de contextos que porten dècades sacsejant l’es-
cena: Sofia Asencio, Bea Fernández, Iñaki Álvarez i Ariadna Rodríguez, curado-
res que, amb la Dianelis Diéguez a la mediació, sostindran les edicions del 2021 
i el 2022. Renovat el riu, aquesta estructura o organisme tentacular que opera 
per afectacions mútues comença una nova etapa.
 
El Sâlmon 21 proposa així un pacte de contingència, l’obertura d’un marc que 
permeti a les arts vives mantenir encès l’únic que les diferencia d’altres corrents 
escèniques: el compromís sense límits amb l’experimentació. Públics i creadores 
podran tornar a jugar-se-la en un pla seqüència salvatge on hibridar llenguatges 
dins i fora de camp, una gran màquina performativa o lloc nou per mirar paisat-
ges insospitats, com l’època que estem vivint, la qual ens exigeix imaginar altres 
classes d’agències i maneres de fer.
 
Aquest Sâlmon no acaba el seu recorregut aquí, ja que el riu mantindrà viu el 
seu cabdal, fent un crossfade o transició, en forma de trobades al llarg del 2021, 
amb l’edició 2022 a partir d’espais de conversa i mostra pública del treball que 
realitzin prèviament creadores en residència, aprofundint així en la construcció 
de contextos més pròxims entre ciutat i creació.
 
En diàleg amb totes les parts que el conformen, el nou festival Sâlmon té 
l’ocasió per fer de tot l’any primavera, una festa ininterrompuda, l’excepció més 
necessària per a Barcelona avui.
 
Fernando Gandasegui

Nova etapa amb una governança compartida entre
L’ANTIC TEATRE, LA CALDERA, EL GRANER I LA PODEROSA

DEL 17 AL 21 DE FEBRER i rere vuit edicions, el festival sâlmon< inicia un nou 
cicle de curadoria compartida que s’estén durant dos anys i que inclou l’EDI-
CIÓ DE 2021, UNA CONTINUÏTAT EN LA PROGRAMACIÓ DE L’ANY I L’EDI-
CIÓ 2022.

En un NOU MODEL DE DIÀLEG COMPARTIT amb els centres de creació 
impulsors, el festival incorpora les artistes SOFIA ASENCIO, BEA FERNÁNDEZ, 
ARIADNA RODRÍGUEZ I IÑAKI ÁLVAREZ com a comissàries, a més de dianelis 
diéguez, gestora cultural, en la coordinació artística i organitzativa.

Durant els cinc dies de febrer, el festival compartirà amb el públic una PRO-
GRAMACIÓ D’ARTS VIVES UBICADA EN UN ESPAI PLATÓ AL MERCAT DE 
LES FLORS. La programació començarà tres setmanes abans a la fabra i coats: 
fàbrica de creació, amb un laboratori d’experimentació al voltant del format 
televisiu, i es clourà amb una jornada final al Graner.

Amb les arts vives com a motor, el festival col·labora amb Telenoika per a la 
REALITZACIÓ AUDIOVISUAL del que succeeixi a l’espai-plató.

Col·laborem per primera vegada amb BETEVÉ com a MITJÀ OFICIAL i es podrà 
veure la inaguració del Festival en diferit i dues hores de programació en directe 
diàries des del Plató de la Sala MAC-

SOON IN TOKYO s’ha encarregat de la imatge del Festival i amb la idea de 
laboratori de publicitat ens presenten peces com el vídeo-jingle del festival amb 
cançó d’HIDROGENESSE escrita per a l’ocasió.



Ingrid Guardiola, Raúl Alaejos, Carolina Campos, Félix Pérez-Hita, Marc Vives, Orquesta (Anto Rodríguez i Óscar Bueno), 
Guillem Mont de Palol, Márcia Lança, Daniel Pizamiglio, TEATRON, Aitana Cordero i Jaume Ferrete, Alex Reynolds, Xavier 
Manubens, DD Dorvillier, Zeena Parkins, Roger Pelàez, Søren Evinson, Marc O’Callaghan, Eulàlia Rovira, Julián Pacomio 
i Ángela Millano, Marta Echaves, Job Ramos i Silvia Zayas, Nazario Díaz, Isabel Do Diego, Olga Mesa, Vicente Arland-

is, Norberto Llopis, Quim Pujol, Katerina Andreou, HJ Darger, Javier Rebollo, Rubén Ramos Nogueira, Perro Paco, OKAY 
CONFIANCE amb Loto Retina, Basile Dinbergs, Anne Lise Le Gac, Alba Rihe, Júlia Barbany i Daniel Moreno. I la col·labo-

ració dels autors del jingle del festival Hidrogenesse.

ESPAIS DEL FESTIVAL

La sala MAC del Mercat de les Flors es transforma en un plató de televisió i escenari performatiu del 18 al 20 on creadores i espectadores construeixen con-
juntament un artefacte artístic, alhora que generen un programa de televisió particular. Un espai experimental, una investigació sobre el llenguatge televisiu 
en relació a les arts vives, una llarga sobretaula o un pla seqüència salvatge on hibridar formats i disciplines dins i fora de camp.

La sala PB del Mercat de les Flors acull cada dia uan peça escènica per tancar la jornada. 

Fabra i Coats - fàbrica de creació i Graner acullen l’inci i el tancament del festival. En el cas de Fabra i Coats- fàbrica de creació acull un laboratori de 15 
dies que conclou amb la inauguració del festival i en el cas de Graner acull un col·lectiu artístic francès que dialogarà amb creadors de la ciutat en el marc 
d’una residència artística que conclou amb un programa experimental de televisió que tanca el festival.



PRESENCIAL
Fabra i Coats – Fàbrica de creació
Dimecres 17/01/21 de 18.30h a 20.30h

DIRECTE!
L’estrena de Pantalla Pròdiga es podrá veure a Betevé en diferit a les 22.15h.
i quedarà penjat a la carta per a visionats posteriors.

LA PANTALLA PRÒDIGA

Raúl Alaejos, Carolina Campos, Félix Pérez-Hita, Marc Vives, amb la col·laboració dels 
autors del jingle del festival Hidrogenesse.

Durant més de quinze dies Raúl Alaejos, Carolina Camps, Marc Vives i Félix Pérez-Hi-
ta, amb la participació d'Hidrogenesse, conviuen a Fabra i Coats en una trobada que 
conclou el 17 de febrer, convertint-se en l'esdeveniment inaugural del festival Sâlmon. 
Un laboratori prodigiós del caos incontrolable, projecte calidoscòpic amb una única pista 
de sortida: experimentar sobre com es fa un programa de televisió. Així, des de les arts 
visuals, la performance, la coreografia, el vídeo, la televisió o la música, a partir de la 
barreja de disciplines o diverses maneres de crear i relacionar-se amb la creació, se'ns 
convoca com a públic a una pantalla en directe i diferida des d'on veure com es desple-
ga un paisatge insospitat. 

Raúl Alaejos
“Pels matins, amb Serrin.tv, faig dispositius físics i audiovisuals per buscar nous format en l’àmbit 
de l’art i de la comunicació, i per les tardes som Serrucho.org, una companyia de teatre sense 
actors. Per les nits, la resta.”
www.serrin.tv  www.serrucho.org

Carolina Campos
“Vaig néixer al Brasil i visc a Barcelona. Treballo des de les arts escèniques, entre la creació i 
la investigació. M’interessen els encreuaments entre cinema i performance, presència i imatge. 
Curso el PEI del MACBA (2019/20) i des del 2012 col·laboro amb Re.AI (PT), en la investigació 
de la Composició en Temps Real.” 
https://campos.hotglue.me

Félix Pérez- Hita
“Vaig estudiar Història de l’Art i de la Filosofia a la Universitat de Barcelona. Vaig formar part del 
consell de redacció de la revista Mania (de la Fac.de Filosofia UB) i he publicat a Archipiélago. El 
2005, amb Andrés Hispano, vaig crear Soy Cámara (El programa del CCCB), des d’on he creat 
peces fins el 2020. El 2012, aquesta vegada conjuntament amb Arturo Bastón, vaig fundar les 
sessions videològiques de Hilomental. Soc assessor del festival Panoràmic de Granollers sobre 
cinema i fotografia i he format part de diferents projectes televisius. També he practicat la docència 
i exerceixo de crític cultural quan puc, en les institucions i publicacions que m’ho permeten.”
https://vudutv.tumblr.com/

Marc Vives
“De Barcelona del 78. Soc artista, entre la investigació, la docència, la producció i la gestió. Entre 
les visuals i les escèniques. Sempre que puc canto i nedo. M’enfronto a aquest treball des d’estratè-
gies d’aprenentatge individual i col·lectiu amb la Laia Estruch, el Martín Vitaliti, el grup de perfor-
mance FueraFuera, lxsqcorrenporahí o GRAF.cat.”
www.marcvives.eu

Hidrogenesse: 
“Duo d'art-rock electrònic, compositors de cançons pop populistes, productors de mantres romàn-
tic-sexuals, autors de cançons que omplen pistes situacionistes, intèrprets del gènere místic-còmic 
... Hidrogenesse són Carlos Ballesteros i Genís Segarra. Des de finals de segle passat, han gravat 
discos com “Así se baila el siglo XX”,”Eres PC/Eres Mac”, “Gimnàstica passiva”, “Animalitos”, “Un 
dígito binario dudoso” o “Roma”.”
http://www.austrohungaro.com/hidrogenesse/
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PLATÓ · PRESENCIAL
Mercat de les Flors (Sala MAC)
De 15h a 20h

FORA DE CAMP · PRESENCIAL
Mercat de les Flors (Sala PB)
A les 20.30h 

DIRECTE!  
De 15h a 20h també podràs seguir gratuïtament el que succeirà al Plató des del web 
del festival al Directe www.festivalsalmon.com/directe
De 17.30h a 19.30 segueix el Sâlmon-Plató també per Betevé
*el programa no quedarà penjat a la carta per a visionats posteriors

 

PLATÓ
La sala MAC del Mercat de les Flors es transforma en un plató de televisió i escenari 
performatiu on creadores i espectadores construeixen conjuntament un artefacte artís-
tic, alhora que generen un programa de televisió particular. Un espai experimental, una 
investigació sobre el llenguatge televisiu en relació a les arts vives, una llarga sobretaula 
o un pla seqüència salvatge on hibridar formats i disciplines dins i fora de camp durant 
tres jornades. 

Seccions del que succeïrà al Plató dins el programa TV de cadascun dels 3 dies 

TELETEXT

Ingrid Guardiola - Dijous, divendres i dissabte
L’activitat cultural és la punta de iceberg d’una incalculable massa d’opinions i comentaris que 
les xarxes socials han multiplicat. Rampells i infoestímuls fugaços que no sempre ens ajuden a 
copçar el quid de la qüestió. Amb la internet social els criticons han proliferat, però també els set-
ciències que fan de les recomanacions algorítmiques d’algunes plataformes de continguts la seva 
cantera discursiva.  És posible comentar la programació sense reproduir aquests models? Des de 
l’anàlisi crítica, com si es tractés de fragments d’un discurs, a la vegada, quirúrgic i amorós? Aquí 
es tracta de posar programació del dia sota el focus d’Ingrid Guardiola que, segons ella, fa el que 
pot, ni més ni tampoc menys.

 DIJOUS 18DIVENDRES 19
DISSABTE 20

SOROLLAR 

El soroll del programa, intervencions sonores en directe amb dife-
rents músics convidats

Orquesta (Anto Rodríguez i Óscar Bueno) - Dijous 18
Orquesta presenten les seves cançons com un concert escampat 
entre les propostes del programa. Busquen la intersecció entre les 
presències, les absències i distàncies, l’electrònica, les cançons tra-
dicionals, el ball, la música popular espanyola dels 70, la melodia del 
despertador, els aplaudiments, els passos i una cançó de bressol.
https://linktr.ee/Or.questa

Marc O’Callaghan “Arenga Quaternària” - Divendres 19 
 “Arenga Quaternària” és una intervenció dividida en quatre parts, on 
es prova de posar en pràctica les premisses del simbolisme temporal 
i musical adaptant-les al format mass-media, i utilitzant-les com a 
llenguatge per a fer un comentari polític sobre contradiccions rela-
cionades amb la cultura en aquest present d’acceleració bio-quànti-
ca i dessacralització panòptica.
http://marcocallaghan.com

Isabel Do Diego “DEPUEBLO” - Dissabte 20
Des d’Andalusia, Isabel Do Diego desplega en el seu debut musical 
“DEPUEBLO”, un folklore auster i brutalista generat pel diàleg entre 
un cos ritual i un cos protèsic. Un hàbitat sonor on, de manera atem-
poral, coexisteixen els éssers vius al costat de les màquines.
http://isabeldodiego.com/

TELENOVEL·LA

Guillem Mont de Palol, Márcia Lança i  Daniel Pizamiglio.  
Dijous, divendres i dissabte
Una sèrie de televisió de tres capítols, creada en el més absolut 
present per al Plató del Sâlmon21 durant tres dies consecutius. Els 
creadors convidats a realitzar-la l’escriuran, accionaran, dirigiran i 
interpretaràn des del punt 0 fins al seu desenllaç final, sense cap 
pacte previ ni guió fixat. L’espai es transformarà en una pel·lícula 
fotogràfica on tots els gestos i accions dels tres performers es gra-
varan, s’editarn i muntaran a la retina dels teleespectadors.
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VISIONS 

Projecció de treballs de vídeo que deambulen entre disciplines.

Alex Reynolds “Esta puerta, esta ventana” -Dijous 18
“Esta puerta, esta ventana” està rodada en el mateix espai en 
moments diferents, Alma Söderberg i Nilo Gallego només coinci-
deixen a través del so, fent del lloc on els veiem un eco físic de 
l’únic espai que els uneix: l’espai virtual d’una pel·lícula. On acaba 
el jo i comença el nosaltres? Com podem viure junts mantenint el 
nostre propi ritme? Com ens dirigim, afectem, manipulem? 
www.alexreynolds.net
 
Eulàlia Rovira  “The Eye’s Speech –or was it the I speech?”
Divendres 19
 “The Eye’s Speech –or was it the I speech?” s’obre als pensa-
ments d’un ull cansat que en el seu moment improductiu abaixa 
la parpella obre la boca i balbuceja. Balancejant-se entre el llegat 
occidental d’hipervisivilitat autoritària i l’anhel reprimit d’alucinar 
sense imatges, el cíclop té visions que semblen contradir-se.
www.eulaliarovira.info

Olga Mesa “La mesa propia. Danza de manos” 
Dissabte 20
un quadern de notes fílmiques en moviment. El motor d’aquesta 
història sorgeix d’un diàleg còmplice amb la meva mare, la poeta 
asturiana Marián Suárez, a través d’un protocol de lectura a dis-
tància iniciat al començament de la nostra quarantena, el març 
de 2020. D’aquesta doble lectura en veu alta, va sorgir un ritual 
que anomenem “dansa de mans”.

VERSIONS

Presentacions performatives adaptades especialment per al Plató. 

Aitana Cordero i Jaume Ferrete “susurra con tipo flojita muy flojo”

Dijous 18
“hola hola, fruta, camión, te té, una pareja unnnn niño, mm no sé, 
tu voz es amalgamada, amortiguada... asuavizada aaaatunelada 
/ Laguno polito ibérico, fiambre, yo si, trufa / Voz objeto, voz 
nosótrica, voz cuerpa, mi voz no es verdad / actualiza / entro / 
escuriososabersevoz / M / Ma / Mamamama / Ma ma ma ma ma 
mamamamamamamamamamamamamamamama ma ma m ama 
mama ma ma.a”

DD Dorvillier i Zeena Parkins “Danza Permanente” - Dijous 18
“Danza Permanente és una transposició nota per nota en moviment 
del quartet de corda #15 Opus 132 en La menor de Beethoven. Gai-
rebé en silenci, els ballarins, actuen al mateix temps com a instrument 
i com a performer i manlleven les funcions formals i sensibles de la 
partitura per provocar, a través de la dansa, aquell estat de pensa-
ment i sentiment que sembla tan exclusiu de la música.
www.humanfuturedancecorps.org 

Julián Pacomio i Ángela Millano “PSYCHO” - Divendres 19
 “PSYCHO” és una peça sobre dues seqüències cinematogràfiques 
gairebé iguals (la pel·lícula “Psycho” d’Alfred Hichcock i el remake 
homònim de Gus Van Sant, del 1998). Què és el que apareix quan es 
veuen simultàniament dues coses diferents entre elles però pràc-
ticament idèntiques? “PSYCHO” és una manera de dilatar el temps 
de cada cos i fer-ne present el seu pes, pausar el flux del temps i 
observar amb rigor els instants i els detalls del que hi succeeix a dins; 
un joc de miralls. https://julianpacomio.net/ - https://www.angelamilla-
no.com/

Nazario Díaz “Háblame, cuerpo” - Divendres 19
Háblame, cuerpo’ és part de ‘Looking for Pepe’, un estudi iniciat 
el 2016, que parteix de la figura de l’artista cordovès Pepe Espaliú 
(1955-1993), per desplegar una sèrie d’investigacions al voltant del 
cos, el llenguartge i el territori. L’estudi al voltant d’Espaliú, i sobre 
com va desenvolupar vincles entre la seva obra i les seves circum-
stàncies, marcades per la malaltia, en un moment social i polític en 
plena transformació, inspira un treball al voltant de la matèria que 
muta o desapareix i la idea de desgast i de subjecció d’un cos entès 
com a existència física i social.

Vicente Arlandis / Taller Placer  “El esfuerzo constante de ga-
narse la vida” Dissabte 20
“El esfuerzo constante de ganarse la vida” és una performance on 
intento treballar el mínim, el just i el que jo entenc per raonable. Us ex-
plicaré el que penso de la disciplina, de la feina del ballarí i del segrest 
del nostre temps. Us explicaré que se sent quan repeteixes durant 
vuit hores al dia la mateixa acció en una fàbrica o com es queda el cos 
quan balles el mateix espectacle durant cinc anys.
www.tallerplacer.comRocío Martín

NoNoNoSoloSoloNo_Patricia_Nieto



Quim Pujol  “Negre Croma” - Dissabte 20
Els colors són una construcció cultural que consisteix a identificar 
i nomenar una franja determinada de l’espectre lluminós. Aquesta 
acció en viu basada en expressions relacionades amb els colors 
posa de manifest els encreuaments entre matèria i cultura. Com 
les pantalles croma, “Negre croma” és una superfície on es pot 
projectar qualsevol cosa. 
http://www.tea-tron.com/quimpujol/blog/

ÉTAT SECOND 

Es denomina ‘état second’ a l’estat d’alteració en el qual entren 
alguns autors a l’hora d’escriure relats, en el que es conjuguen 
abstracció i concentració.

Xavier Manubens i DD Dorvillier - Dijous 18
DD Dorvillier i Symphony of The Seas es troben a “État Second”, 
un lloc inestable, bellugadís i que ajorna qualsevol promesa 
d’ubicació, per parlar de “Danza Permanente.” Una idea conversa 
que es fonamenta en el que no es diu, un moviment abstracte que 
mou alguna cosa més que les paraules. Pensarem en els grans 
temes de la Dansa com a acte performatiu i amb sort, aconsegui-
rem deixar enrere la llum per anar cap a la foscor.

Job Ramos i Silvia Zayas - Divendres 19
Silvia Zayas i Job Ramos posen en conversa els seus processos 
d’investigació en el context i espai del Plató. “ê” de Silvia Zayas 
explora les tensions entre modes de percepció subacuática amb 
el desig d’una comprensió somàtica de les maneres de sentir d’al-
gunes espècies marines socials. “Sense evidència verbal” de Job 
Ramos, parteix d’un seguiment a un conjunt d’experts d’un centre 
que treballen per evitar l’extinció d’una espècie, fantasejant amb 
la possibilitat d’intentar establir algun tipus de comunicació no 
estable amb els seus habitants no humans. Ambdós processos 
interseccionen en la possibilitat de convertir-se en una pel·lícula.

ART TAPE

Norberto Llopis “All things” (un fragment)  - Dissabte 20
Norberto Llopis posa la seva obra en joc com a matèria de producció 
dins del context del que seria la realització en un Plató televisiu. Una 
invitació a dislocar i desplaçar la seva pròpia obra posant-la en joc en 
el dispositiu d’un directe per a la televisió. Per fer-ho, escollirà alguns 
fragments d’una peça de l’any 2014, “All things; Archeology of a space 
object “, que haurà de repetir, assajar, versionar i traduir al llenguatge 
d’un plató. A través de la realització en directe de la imatge i el so, 
amb els recursos que aquest context pot posar al servei del moviment 
en vídeo, es pretén, de passada, fer una mena d’homenatge al video-
dansa dels 90s.

TEATRON 

Reflexions i aproximacions crítiques a fenòmens de les arts 
performatives. 

Rubén Ramos Nogueira, Perro Paco, Marta Echaves i HJ Darger 
(El Bloque TV) - Dijous, divendres i dissabte
N’estàs fins als nassos de mirar la cartellera i trobar-hi sobretot musi-
cals, clubs de la comèdia, adaptacions de Shakespeare amb caçadora 
de cuir, dansa contemporània de l’època de les Olimpíades i cultura 
per a zombis en general? 

Amb: Júlia Barbany, Núria Corominas i Perro Paco.

L’HORA D’ANAR AL LLIT

Roger Pelàez - Dijous, divendres i dissabte
L’hora de ficar-se al llit és quan un deixa tot allò que li toca ser, tot 
allò aleatori, fals i parasitari d’un mateix i es queda sol amb la seva 
pròpia infimitat. El moment en el que un és més fràgil. “Vindré amb els 
meus bramuls, els meus quequeigos, les meves síl·labes monòtones...
Sereu malalt en hospital nou, sereu moribund en llit de pedra i sereu 
víctimes. Jo seré corc i vosaltres fusta”.



PRESENCIAL
Graner
Diumenge 21/2/21 de 16.30h a 21h

DIRECTE!
De 15h a 20h també podràs seguir gratuïtament el que succeirà al Plató des del web 
del festival al Directe www.festivalsalmon.com/directe

OKAY CONFIANCE

OKAY CONFIANCE amb Loto Retina, Basile Dinbergs, Anne Lise Le Gac, Alba Rihe, Júlia 
Barbany, Daniel Moreno Roldan + convidat

OKAY CONFIANCE és un equip efímer de realitzadors que celebra la confiança comuna i aprèn 
mentre fa. L’equip es recompon cada vegada que apareix escoltant el que ens ofereix el context, 
generalment amb els mitjans disponibles. La setmana abans de l’esdeveniment públic, té lloc una 
residència OKAY al lloc d’acollida, construint una vida col·lectiva i fent diferents trobades, omplint 
l’espai d’històries, relacions i converses que creixen. Amb l’esperit d’un hackerpsace generatiu, els 
«confianceur.es» comparteixen i fan evolucionar les seves idees personals durant aquesta
residència. L’últim dia, s’ofereix a l’audiència de confiança un tast festiu d’actuacions polifòrmiques.

Aquesta vegada, OKAY CONFIANCE tindrà lloc al Graner i comptarà amb 3 nous «confianceur.
es» amb seu a Barcelona. A partir de 2021, la CONFIANÇA pot ser el suc i la força que necessitem 
per conrear encara més camps, saltant enrere i endavant de l’IRL a l’URL a cada minut. En aquest 
estrany commutador permanent, el terreny comú «PLATO TELE», que l’equip de Sâlmon proposa 
aquest any, farà trontollar les nostres creacions i el que compartim. Mitjançant aquest dilema de la 
fabricació cibernètica del present, encara pretenem tractar les derives en temps real i les trobades 
físiques «en devenir». La confiança és la contrasenya.

okayconfiance.hotglue.me
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FORA DE CAMP 
Peces escèniques a la Sala PB

JUST DESIRE de Søren Evinson  - Dijous 18 i divendres 19

“Reflexiono sobre la idealització de la cultura contemporània a través de contorsions 
de cos, veu i paraula, esborrellant les fronteres formals i morals entre allò teatral i la 
performance. Treballo de forma col·laborativa i multidisciplinar, anquejant la realitat per 
formalitzar noves fantasies del que és espectacular.”
 
“Just Desire” és un aliatge de fantasies delirants, suaus, brillants i contínues. És com els 
acabats dels objectes de consum més inspiradors del nostre temps. Com un telèfon de 
gamma alta, un perfum de luxe o un Tesla Roadster, la performance se’ns ofereix com 
l’objecte del nostre desig.

ZEPPELIN BEND de Katerina Andreou - Dissabte 20 + Diumenge 21 a les 12.30h

“En la meva recerca contínua sobre el lliure albir a l’escenari i la seva naturalesa subjec-
tiva, exploro diferents pràctiques corporals i intento abordar noves habilitats com si hi 
hagués noves tecnologies. Continuo aprenent per continuar el desaprenentatge. Aquesta 
saturació de rigor i disciplina s’acompanya d’un desig d’abordar qüestions com el control i 
les estructures de poder. M’ajuda a ordenar els coneixements i a constituir la meva pròpia 
cultura personal. Quin entrenament per a quin rendiment? Quin esforç per a quin objec-
tiu?”

“Zeppelin Bend” agafa el nom d’un nus d’unió de punta a punta que s’utilitzava per ama-
rrar els dirigibles, és un duo. Natali Mandila i jo estem reunint danses, accions i sons que 
exigeixen disciplina hardcore i imaginació psicodèlica. En un món on mantenir-se "a terra" 
o “col·locar-se’’ sembla que sovint es consideren mètodes de supervivència, els provem 
tots dos. Mentre busquem moments de llibertat, intentem mantenir la realitat centrant-nos 
en el nostre cos en l’acte de fer.

Concepte/Creació/Disseny de so: Katerina Andreou
Performance: Katerina Andreou, Natali Mandila
So: Katerina Andreou i Cristián Sotomayor
Col·laboració en el so:Tal Agam
Disseny de llums: Yannick Fouassier
Ull extern: Myrto Katsiki
Producció, distribució: Elodie Perrin
Producció : BARK

Coproducció : Les Spectacles vivants du Centre Pompidou, Onassis Stegi Athènes, Tanzquartier Vienne, 
Atelier de Paris / Centre de développement chorégraphique national, La Place de la Danse – CDCN Toulouse / 
Occitanie, dans le cadre du dispositif Accueil Studio, CN D Centre national de la danse, accueil en résidence, 
Le Gymnase, CDCN de Roubaix, CCN de Grenoble, Far festival des arts vivants Nyon, Centrale Fies (dans le 
cadre de LIVE WORKS Act Award 2019) Amb el suport de: BUDA Courtrai, RAMDAM UN CENTRE D’ART, 
Angers-CDCN, CDC de Grenoble, residency at SUBS – lieu vivant d’expériences artistiques, Lyon »,  Centre 
Chorégraphique National d’Orléans, Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

Concepte, textos i interpretació:
Søren Evinson
Dramatúrgia: Florine Lindner
Música: TRIIM i Dani Papell
Disseny de llum i espai: Julia Bauer
Disseny de vestuari: Samara Scott
Producció: Antic Teatre i Kena 
Rodríguez Kuhn
Coproducció: Antic Teatre, Le Phénix 
Scène Nationale Valenciennes i Quinze-
na Metropolitana de Dansa
Amb el suport: Graner, Theaterstudios 
Berlin, Espace Pasolini Valenciennes i 
Tenerife Lab
Agraïments: Semolina Tomic, Roberto 
Fratini, Roger Sala Reyner, Andrea 
Soto Calderón, Federico Riciotti, Adán 
Hernández i Philippe Asselin
www.sorenevinson.com



 >>>>> Espais de creació coorganitzadors del Festival 

Antic Teatre:

Des de fa gairebé 18 anys, per a l’Antic Teatre, sala productora i exhibidora situada 
al bell mig de Barcelona, el leitmotiv és arriscar-se. Què és l’Antic, què fa i per què 
ho fa es concreta en els següents valors: aposta per l’experimentació i la recerca en 
el camp de les arts escèniques contemporànies; interdisciplinarietat; mirada artística 
d’abast internacional i acció local; prospecció i atenció a la novetat, i trampolí per a la 
creació emergent; coherència; perseverança; crítica i autocrítica; independència artís-
tica i de pensament; diàleg; atenció a les vulnerabilitats i a la perspectiva de gènere; 
compromís amb l’art i amb l’educació des de la Cultura de Base; lligam amb el territori 
i lliure iniciativa ciutadana; aspiració a l’autogestió i la sostenibilitat, i recuperació de 
patrimoni.

www.anticteatre.com

La Caldera:

La Caldera és un centre de creació de dansa que acompanya i visibilitza el treball 
d’artistes que consideren el cos com a matèria, eina i pregunta central de la seva re-
cerca. Genera contextos per a compartir pràctiques artístiques que experimenten als 
marges, donant espai a coses incertes, invisibles i amb altres temporalitats diferents 
de les normatives. Amb voluntat de transmissió dels sabers del cos que emergeixen 
d’aquestes experiències i del treball processual dels artistes, recull els rastres i els fa 
accessibles a través de publicacions.
Fora dels contextos professionals, posa en marxa programes familiars, educatius i 
vinculats al barri on la dansa convida a pensar des del cos les relacions amb els altres 
i amb el món. La Caldera és un organisme viu, fet de la gent que la transita. Un cos de 
25 anys en moviment, obert i disponible, amb una gestió sensible de l’espai que possi-
bilita les diferents formes d’atenció perquè allò que ha de passar, passi. 

www.lacaldera.inf

Graner:

Graner és un centre de creació de dansa i arts vives, situat en una antiga fàbrica de bombetes 
del barri de La Marina de Barcelona. Emmarcat dins el programa Fàbriques de Crreació de 
l’Ajuntament de Barcelona, som un espai divers i interconnectat que posa al centre la inves-
tigació i l’experimentació artística i es relaciona amb la comunitat professional, l’educativa i la 
ciutadania.

Convivim amb artistes i formem part de contextos amb diferents comunitats locals i globals, 
amb les quals impulsem encreuaments i aprenentatges col·lectius a partir del cos, contribuint a 
la circulació d’idees i coneixements en el camp de la dansa i les arts vives.

Davant les narratives imperants de productivitat posem en valor el procés, l’experimentació 
artística, l’escolta i el cos com a generadors de canvi cap a una societat més sostenible, per-
meable i col·lectiva.

Busquem noves maneres de treballar des de la gestió pública creant espais de confiança, pro-
movent relacions a llarg termini i una governança plural i participativa .

Ens preguntem sobre quines pràctiques de relació, artístiques, educatives i de gestió són 
pròpies d’una visió contemporània de la dansa i les arts vives. Creiem que només així podrem 
expandir el Graner i acompanyar els i les artistes en tot el seu potencial transformador.

www.granerbcn.cat

La Poderosa:

La Poderosa és entesa i viscuda com una casa, un espai que potencia projectes d’investigació i 
dona suport a les persones que els creen. La Poderosa intenta propiciar territoris de proximitat 
i d’intimitat, mentre fomenta la relació entre artistes, equip de gestió i públic.

La Poderosa i les persones que l’habitem creiem en cuinar les coses a foc lent i a la cuina. 
Créixer, engreixar-se i menjar juntes, tot generant comissariats i marcs d’exhibició específics 
per a diferents tipus de pràctiques.

Practiquem la resistència mitjançant el qüestionament constant de la situació afectiva, social, 
política i cultural que ens envolta, intentant idear noves metodologies de treball que fomentin 
l’empatia i l’escolta de les realitats i necessitats d’artistes i públic.

www.lapodersa.es



 >>>>> Equip curatorial del festival:

Sofia Asencio:

Sofia Asencio és coreògrafa i ballarina. Entre els anys 1989 i 1993 va combinar els
estudis de dansa contemporània a l’Institut de Teatre de Barcelona amb el treball a la
Revista Musical amb les companyies de Tania Doris, Lita Claver “La Maña” i al Music
Hall “La Belle Epoque”. Després d’acabar els estudis de dansa, treballa amb Vicente
Saez, Lanonima Imperial, Mudances i Cia ACTA. L’any 1998 entra a formar part del
col·lectiu General Elèctrica.

A partir d’l’any 2000 crea al costat de Tomàs Aragay la Societat Doctor Alonso,
companyia escènica i plataforma que els serveix per unir la investigació i la producció
d’espectacles en complicitat amb altres artistes i investigadors.

Entre els anys 2003 i 2011 codirigeix al costat d’Ernesto Collado i Tomàs Aragay el
col·lectiu Cèl·lula, responsable de l’Festival MAPA, així com la col·laboració en progra-
macions com ara el cicle Contraban al Teatre Jardí de Figueres i el comissariat per a
Escena Plural al Teatre la Mercè de Girona.

http://www.doctoralonso.org/es/main

Bea Fernández:

Coreògrafa, investigadora i codirectora artística de La Poderosa, espai de creació i
investigació al voltant de la dansa i les arts vives a Barcelona. Llicenciada en Dansa
Contemporània i Coreografia a l’Institut del Teatre de Barcelona amplia els seus estu-
dis al Center for Movement Research (NY).

Treballa com a intèrpret amb diferents companyies a Bcn i NY i col·labora estretament
amb el coreògraf Carmelo Salazar, participant en nombroses peces.

Com a creadora desenvolupa projectes centrats en la figura de l’intèrpret com a
memòria i arxiu viu i desenvolupa projectes d’investigació al voltant del cos i práctiques
coreográfiques experimentals.

Ariadna Rodríguez // Iñaki Álvarez:

L’Ariadna Rodriguez i l’Iñaki Alvarez són nyamnyam. Unint les seves formacions i deforma-
cions en diverses disciplines, el seu treball té com a objectiu promoure la creació, la difracció i 
l’intercanvi de coneixement a través estratègies d’interacció en cada context (g)local en el qual 
treballen. 

En aquesta cruïlla entre arts en viu, pensament crític i pedagogies, el treball de nyamnyam es 
mou entre la creació de projectes artístics i la curadoria entesa com a espai transdisciplinar de 
relació i disrupció; així persones, sistemes i contextos interaccionen a través de l’acompanya-
ment de nyamnyam, friccionant amb la visió estandarditzada de mercantilització de la cultura. 

Han desenvolupat les seves pràctiques en diversitat de contextos i geografies, i al 2020 han 
obert les portes del Mas nyamnyam, espai de creació, acció i pensament ubicat a Mieres, 
Girona. 

www.nyamnyam.net

 >>>>> Coordinació artística i de gestió:

Dianelis Diéguez:

Formada com a crítica i investigadora escènica a la Universidad de las Artes de la Habana, ha 
desenvolupat el seu treball fonamentalment en el camp de la gestió i l’activació de projectes 
indisciplinars i d’arts vives. Com a part del Laboratorio Escénico de Experimentación Social 
(LEES, 2012-19) i d’Osikán-viver escènic experimetnal (2016-19), va impulsar l’ocupació d’artis-
tes cubans que centren el seu treball en pràctiques de creació alternatives.

Té experiència de direcció en el sector públic de les arts, específicament en l’àrea de relacions 
internacionals. Actualment desenvolupa una investigació sobre la noció de comunitat en les 
sociabilitats que configuren els àmbits artístic-veïnals, forma part de l’Associació Vulnus - arts 
vives i recerca i del projecte de creació “El Trailer”. Resideixentre la Habana i Barcelona.



Centres de creació coorganitzadors: Antic Teatre (Semolina Tomic, Elisabeth 
Ruiz), La Caldera (Oscar Dasí, Cristina Riera, Raquel Ortega), Graner (Elena 
Carmona, Ariadna Miquel), La Poderosa (Mònica Muntaner, Anna Bohigas)

Comissariat: Sofia Asencio, Iñaki Álvarez, Bea Fernández i Ariadna Rodriguez
Coordinació artística i de gestió: Dianelis Diéguez
Oficina de producció: Aixa González i Haizea Arrizabalaga
Cap tècnic: Arnau Sala 
Comunicació: Raquel Tomàs

Coordinació i realització audiovisual: Daniel Miracle
Realització audiovisual: Núria Paris
Imatge: Mar Morey i Pamela Gallo
So i mixer: Marcello Nardone
Mixer i audiovisual: Álvaro Muñoz

Col·laboració en la realització audiovisual: Telenoika, Laminimedia, Neokinok i 
Roman Polankik
Disseny d’espai i il·luminació del Plató: Arnau Sala
Textos: Fernando Gandasegui
Imatge: Soon in Tokyo
Web: La Tecla Studio
Traduccions: Manners i Marc Villanueva
Registre audiovisual: Andrés Pino
Registre fotogràfic: Mila Ercoli
 
Amb la col·laboració dels equips de comunicació dels espais implicats: Verónica Navas, 
Iera Delp, Sara Renau, Mercè Ros, Carme Clua, Noel Eduardo. Amb la col·laboració de 
l’equip tècnic del Mercat de les Flors, amb Pere Milan al capdavant. Amb la col·laboració 
de l’equip de sala i acomodació del Mercat de les Flors amb Helena Font al capdavant.

Amb el suport de: ICUB – Fabra i Coats-Fàbrica de creació i 
Mercat de les Flors

Organitzat conjuntament per: 

Amb la col·laboració del PICE (Acción Cultural Española)

DESCÀRREGA DE FOTOGRAFIES I CLIPS  http://bit.ly/fotosSalmon21
DESCÀRREGA DEL JINGLE DEL FESTIVAL http://bit.ly/jingleSalmon
(a partir del 3 de febrer)

Contacte comunicacio@festivalsalmon.com

Mitjà oficial del Festival:


