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2 «ENTREACTES» GiRoNA CulTuRA

Nascuda el 1980 a Terrassa de pare terrassenc i mare 
gironina, dels quatre als divuit anys va viure a Girona. 

En va marxar però hi ha tornat, i a cada síl·laba proclama 
l’accent i la cadència de la ciutat que du al cor. En un 

instant màgic, la vocació teatral covada a la infantesa 
se li va capgirar en desig de dansa, i la dansa l’ha dut a 

ballar damunt d’un fil prim. L’equilibrisme sobre cable 
és una especialitat circense poc cultivada a Catalunya, 
però Mariona Moya hi està lligada en cos i esperit. Ara 

fa de filferrista i funàmbula a l’espectacle Sodade de 
Cirque Rouages (Girona 12 de juliol, la Bisbal d’Empordà 
13 de juliol), i en tots els seus projectes hi posa les ales en 

comptes dels peus.

MARioNA 
MoyA 

(CiA. LA CóRCoLES)



TexTos: 
Jordi Jané

FoTos: 
Jesús aTienza
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Què vol dir Córcoles?
Era el renom de la meva àvia 
murciana. No he sabut mai 
per què li deien “La Córco-
les”, però ella mateixa es 
presentava així. Amb aquest 
nom hi ha un riu a la Manxa, 
un poble a Guadalajara i un 
altre a Granada, i també és 
un cognom, però no tinc clar 
d’on ens ve. Quan abans de 
la meva primera actuació 
em van demanar el nom ar-
tístic, a la impensada em va 
sortir “La Córcoles”. I ara és 
el nom de la companyia que 
vam fundar el 2010 l’Andrés 
Melero i jo amb l’especta-
cle Gris, un solo de filferro 
que he portat de gira fins a 
l’hivern del 2017. 

Què t’ha dut a enfilar-te 
en un cable?
Jo soc un munt d’experiènci-
es molt diferents: m’he anat 
formant a partir de tastets, 
ara aquí ara allà, com un 
colibrí. De ben petita volia 
ser actriu, i a casa sabien 
de sempre que jo no volia 
estudiar a la Universitat, 
sinó a l’Institut del Teatre. 
Només em van posar com 
a condició que acabés COU 
i que quan tingués divuit 
anys decidís el que volgués. 
I jo tenia clar que volia fer 
teatre. Però resulta que als 
disset anys vaig aterrar en 
una classe de dansa contem-
porània. Treballaven a base 
d’improvisacions i, de cop i 
volta, vaig descobrir l’uni-
vers del llenguatge corporal. 
Jo, que anava per a actriu de 
text i no tenia ni idea de les 
infinites capacitats expres-
sives del cos humà, aquell 
dia vaig quedar seduïda per 
la dansa. I aquell mateix dia 
vaig decidir ser ballarina.

Vaig començar ballant sobre 
xanques a les cercaviles de 
La Banda del Surdo, i quan 
em vaig presentar a les pro-
ves d’accés al Conservatori 
de Dansa de l’Institut del 
Teatre no em van adme-
tre, perquè es veu que els 
paràmetres estàndard dels 
cossos de les ballarines de 
dansa contemporània són 
molt restrictius. Però un cop 
instal·lada a Barcelona, amb 
el que guanyava treballant 
en una fleca vaig seguir 
tants cursos de dansa com 
vaig poder: a Àrea, Varium, 
La Caldera, Tragant Dansa, 
El Palacete de la Boro (de 
la Mercè Boronat)... Això 
em va donar una formació 
molt eclèctica: vaig treballar 
tècniques Graham, Limon, 
dansa-teatre... El meu gran 
mentor tècnic és Lawrence 
de Mayer, però també he 
après molt a La Trumfa (a 
Girona) i a Celrà amb en 
Jordi Casanovas i als cursos 
organitzats per la Natàlia 
Espinet. 
Cada cop estava més con-
vençuda que la dansa era 
el meu camí. A Celrà vaig 
coincidir amb gent més o 
menys de la meva generació, 
ens vam avenir, vam flipar 
junts i vam decidir muntar 
alguna cosa per ballar en 
espais insòlits. Aquesta cosa 
va ser la Companyia Deam-
bulants. 

O sigui: de ballar amb els 
peus a terra, a ballar amb 
els peus a la paret.
Bé, un any abans jo ja havia 
fet dansa vertical a la com-
panyia Circo Delicia d’en 
Dani Tomàs. Deambulants 
la fundem el 2003 a la Facto-
ria Cultural Coma-Cros de 

Salt, i entre 2003 i 2009, a 
més d’actuacions especials 
sota demanda, fem sis es-
pectacles de creació pròpia: 
Alt, Del Cel, TIR, Tara-
xacum, Ella i Gaz. Com pas-
sa a la majoria de companyi-
es, en què s’hi barregen la 
feina, l’art i la vida privada, 
arriba un moment en què 
decidim posar fi a Deam-
bulants. I pleguem el 2010, 
però hi ha un renaixement 
immediat: la companyia 
Estampades; de fet, més que 
un renaixement és una con-
tinuïtat, perquè som la Paula 
Redresa, la Berta Escudero 
i jo, totes tres cofundadores 
de Deambulants. 
Els sis anys a Deambulants 
van ser molt forts per a mi, 
molt intensos, molt viscuts. 
I el trencament de la com-
panyia el vaig patir molt i en 
vaig quedar realment molt 
tocada. Tant, que la meva 
parella d’aquell moment, 
l’Andrés Melero (‘Andretti’), 
em va animar a muntar un 
solo de cable, que es va dir 
Gris. Al principi va ser molt 
dur, sentir-me tota sola jo i 
el cable, acostumada com 
estava a treballar sempre 
amb molts companys en 
escena. Gris va ser una me-
tàfora sobre la soledat, un 
espectacle que reflectia molt 
el meu sentiment de solitud 
post-Deambulants. 

Ara em fas recordar que, 
al prefaci del Traité du 
funambulisme de Phi-
lippe Petit, Paul Auster 
afirma que “el fil és un art 
de solitud, una manera 
d’encarar la pròpia exis-
tència, els racons més 
foscos i més secrets d’un 
mateix”. L’has viscuda, 
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aquesta sensació?
Fa deu anys que la visc. Ara 
mateix estic llegint El faquir, 
de Ramiro A. Calle, que 
és la història d’un mestre 
funàmbul que busca el seu 
camí interior. Aquest llibre 
explica coses que jo he sentit 
–i continuo sentint– treba-
llant amb el cable. Hi ha 
molta soledat, és clar. Son 
moltes hores al local, tu 
sola amb el cable: tu i l’acer. 
Et pots passar mil hores al 
local entrenant-te, buscant 
figures, intentant acrobàci-
es i encadenats, però quan 
estàs actuant, si no estàs 
totalment amb el cable i per 

al cable, el cable et rebutja, 
t’escup. El cable multiplica 
el teu estat interior, és un 
mirall de la teva ànima. 
Pots estar tota una setmana 
per polir un petit detall, 
una transició, deixar-ho 
tot impecable tècnicament 
i narrativament i, de cop i 
volta, tens un sotrac emoci-
onal i ja no pots fer ni dues 
passes damunt del fil. Si no 
saps caminar per la vida, no 
pots caminar damunt de 12 
mil·límetres d’acer.

Hem parlat de la teva 
vivència emocional a 
Gris. Però, en els aspectes 

tècnic i dramatúrgic, com 
va anar aquesta primera 
experiència en solitari? 
Era tot un repte perquè 
l’Andretti i jo partíem de 
zero, però vam muntar Gris 
en només quinze dies. A 
mi em resulta bastant fàcil 
obrir-me i crear a partir 
d’improvisacions. El que 
passa és que després, un cop 
tinc tot el material dramàtic 
al davant, em costa molt en-
dreçar-lo, donar-hi un sentit 
i convertir-lo en espectacle. 
La conceptualització i la di-
recció escènica de l’Andretti 
van ser claus perquè Gris 
funcionés.
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Però del tot sola amb el 
cable no hi estaves. Re-
cordo que en un dels dos 
muntants de l’estructura 
hi havia una peixera amb 
un peix vermell nedant. 
I, per la manera com t’hi 
relacionaves, s’endevina-
va que el vincle que tenies 
amb aquell peix no era 
ben bé el que es té amb 
una mascota. Què era, per 
a tu (o per al teu personat-
ge), aquell peix?
No ho sé, exactament. Però 
sé molt bé què sentia, com 
vivia la meva relació amb el 
peix. És difícil dir-ho amb 
paraules, però era com una 
història d’amor. Per a mi la 
peixera era una metàfora: 
una bola de vidre, una presó, 
un món tancat, però que 
en canvi tenia una visió de 
360 graus. I dins hi havia 
l’aigua, i una vida; i fora hi 
havia l’aire, i la mort del 
peix, i la meva vida... És molt 
abstracte, ja ho sé. Però si el 
públic hi endevinava alguna 
cosa especial, alguna cosa 
densa, deu voler dir que allò 
emotivament li arribava, 
encara que intel·lectualment 

fos difícil de descodificar. 
Gris va ser un espectacle, 
però sobretot va ser una 
experiència vital absoluta-
ment personal i intransferi-
ble. Hauria estat impossible 
que em substituís una altra 
artista, perquè jo hi abocava 
–i hi revivia– unes emocions 
molt íntimes. No era només 
un espectacle d’equilibri 
sobre filferro: jo utilitzava 
aquesta tècnica circense per 
traslladar unes vivències, 
uns sentiments. Després de 
dur-lo per tot l’Estat, França, 
Alemanya, Luxemburg i 
Polònia, el vaig fer per últim 
cop l’hivern del 2017. Ara ja 
no el faig, ja n’estic emo-
cionalment lluny, hi ha un re-
corregut vital entremig, estic 
en una altra etapa de la meva 
vida personal i artística.

Aquest lligam tan íntim 
entre el fet creatiu i la vida 
personal és el que dona 
cos i sentit a l’obra d’art, el 
que la fa autèntica? 
En el meu cas sí. Hi ha altres 
arts que potser són més 
intel·lectuals, però en les arts 
del moviment és molt això. 

En els processos de creació 
que jo he viscut es treballa 
molt a partir d’improvisaci-
ons, i en les improvisacions 
hi aboques tot el teu bagatge 
emocional, tot el que se’t 
remou a les entranyes, el 
bo i el dolent, les crisis i les 
meravelles. 

Creus, doncs, que l’artista 
creix a base de crisis, així 
com les criatures s’estiren 
a cada febrada? 
Em nego a pensar que només 
s’aprèn de les bufetades, 
però alguna cosa d’això hi 
ha. Tots els treballs amb 
Estampades van ser fruit de 
vivències molt coloristes, 
però Gris va néixer d’un pou 
anímic, ja t’he dit que estava 
molt enfonsada. I també va 
ser una crisi personal el que, 
sense adonar-me’n, em va fer 
entrar en el funambulisme 
i crear Carena. Abans, jo no 
el valorava gaire, el funam-
bulisme, el veia molt limitat 
expressivament. Com que en 
el filferro estàs a dos metres 
de terra i no necessites 
balancí, tens una llibertat de 
moviments, una proximitat 
amb el públic i unes possibi-
litats expressives que no tens 
en el funambulisme d’altura. 
Jo pensava: “què fan, tota 
l’estona allà dalt de tot, tan 
lluny del públic, amb les 
mans aferrades al balancí, 
sense poder-se expressar...”. 
T’explico la crisi que va 
fer néixer Carena: el 2014, 
quan estava a punt d’entrar 
a l’escola Fratellini de París 
per millorar la meva tècnica 
de cable amb l’Agathe 
Olivier, va i em trenco un 
braç i estic set mesos fora de 
joc, sense poder assajar ni 
entrenar-me. Set mesos amb 
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Sóc un munt 
d’experiències diferents: 

m’he anat formant a 
tastets, ara aquí ara allà, 

com un colibrí
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els bioritmes a contrapeu! 
Això, unit a un altre trenca-
ment –aquest de parella–, em 
va provocar una doble crisi: 
personal i professional. Fins 
al punt que em vaig plantejar 
retirar-me de l’espectacle 
(“amb l’edat que ja tens, la 
forma física que has perdut 
en aquests mesos... potser 
l’escena no és el teu camí”, 
m’anava repetint). I estant en 
aquesta tessitura emocional, 
un dia –era la primavera del 
2015– veig per internet que el 
cap de setmana següent hi ha 
un curs intensiu de funam-
bulisme a Brussel·les. I jo 
que me n’hi vaig. I tot el viat-
ge preguntant-me quin sentit 
té, anar-me’n a Brussel·les a 
fer un intensiu de funambu-
lisme, si el funambulisme ni 
m’agrada ni m’ha interessat 
mai.
Però un cop soc allà m’arriba 
una energia nova, especi-
al, diferent, una alenada 
d’aire fresc. Descobreixo 
l’encant de treballar en 
altura i decideixo traslla-
dar-me a Brussel·les per 
aprofundir en la tècnica. A 
l’ECBRU (l’École de Cirque 
de Bruxelles), l’aula de 
funambulisme és un gran 
hangar amb un munt de 
cables instal·lats a diferents 
altures, i l’ambient i l’activi-
tat hi són molt estimulants. 
M’hi vaig quedar un any! Jo 
ja havia passat una petita 
prova de foc amb el funam-
bulisme d’altura quan amb 
Deambulants vam inaugu-
rar Fira Tàrrega 2007 amb 
l’espectacle TIR, però el cert 
és que a fer equilibri sobre 
cable jo hi havia entrat tard 
i m’ho havia anat fent tota 
sola, sense mestres. No soc 
una filferrista tècnica, al 

cable em surt la meva base 
de dansa. Per això, aprendre 
funambulisme a Brussel·les 
amb un mestre com Denis 
Josselin em va obrir un 
camp de visió extraordinari. 
En Denis és molt tradicio-
nal, però va connectar de 
seguida amb el que jo busco, 
em va entendre, m’animava 
i em llançava propostes per-
què jo pogués fer bogeries. 
Em deia que soc “el Picasso 
del funambulisme”.
El que el que vaig aprendre 
amb en Denis Josselin em va 
animar a traspassar el canal 
de Brussel·les: el vaig passar 
amb cable de seguretat, amb 
lonja, però és que el cable 
era a 9 metres d’altura i el 
Canal fa 30 metres d’ample! 
I el 12 de maig d’enguany 
vaig fer funambulisme a 
duo amb l’Olivier Roustan a 
La Passada de l’Ascensió, a 
Granollers, amb música de 
Carles Santos. L’Olivier sap 
què és, l’essència del funam-
bulisme. Ara volem muntar 
alguna cosa junts. De 
moment, m’agradaria que 
m’ajudés a acabar Carena. 

De Carena en vas fer una 
funció el gener del 2017 a 
La Vela de l’Estruch, a Sa-
badell. Com el tens, ara?
Encara en construcció. I 
parat, perquè estic de gira 
amb l’espectacle Sodade, de 
Cirque Rouages. N’havia fet 
una prèvia el 2016 a Brussel-
les, i de moment l’he portat 
a Bristol, a Escena Poblenou 
i a l’Estruch. El reprendré 
quan acabem la gira de 
Sodade. Carena també és un 
solo, però aquest ja és de fu-
nambulisme, perquè tinc el 
cable a cinc metres d’altura 
(i el vull posar més amunt). 

També estic embolicada 
en altres projectes. Amb 
l’Audrey Bossuyt i la Marta 
Lodoli (la Compagnie des 
Chaussons Rouges) hem 
estat un any preparant l’es-
pectacle Hircus (que en llatí 
vol dir boc, el mascle de la 
cabra). Es diu Hircus perquè 
el boc és un animal testar-
rut, tossut com nosaltres 
tres, que som unes cabres 
caparrudes que explorem 
el cable per trobar-hi nous 
gestos, noves gramàtiques, 
nous llenguatges. I per això 
fem anar el balancí de ma-
neres poc (o gens) ortodo-
xes. I en aquest espectacle 
fem com les cabres: tan 
aviat ens mostrem gregà-
ries com cadascuna va pel 
seu compte. Vam estrenar 
Hircus aquest abril, després 
que jo passés el Canal. Però 
ara que estic amb la gira 
de Sodade m’han hagut de 
substituir. 
D’una altra banda, amb 
dues altres boges de la vida, 
la Irene de Paz i la Paula 
Quintas, volem engegar un 
treball de recerca a partir 
d’una instal·lació tridimen-
sional de cables a diferents 
altures per trobar altres pos-
sibilitats, altres tessitures 
de moviment. Jo tinc la sen-
sació que ja no hi camino, 
sobre el cable, m’hi sento 
com en una altra dimensió. 
Però aquest projecte va per 
llarg: totes tres tenim uns 
quants compromisos profes-
sionals, jo estaré encara dos 
anys amb Cirque Rouages, 
la Irene viu a Granada i la 
Paula a Galícia... és una 
qüestió de temps.

Els teus treballs de solista 
son creacions pròpies, 
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però a Sodade fas una 
substitució. Com t’hi 
sents?
Deixant de banda que, a ni-
vell tècnic, el treball de cable 
hi és prou difícil –i, a més, 
vaig sense lonja–, per a mi és 
una experiència molt nova 
perquè jo sempre he creat 
partint de zero i en canvi 
aquí ja m’ho vaig trobar tot 
construït i rodat: argument, 
espectacle, personatge, 
música, vestuari, attrezzo, 
tot. És un repte interpretatiu 
molt fort per a mi, perquè 
jo no hagués creat mai un 
personatge amb un caràcter 
tan oposat a la meva manera 
de ser: he de fer una dona 
dòcil, submisa, sensual, 
diguem-ne... “la dona clàs-
sica”. 
En portuguès, sodade ve a 
significar ‘melangia’, ‘enyor 
dolç’. El protagonista és un 

home ja ancià que viu lluny 
del seu país i s’enyora. I cada 
capvespre s’acosta a la vora 
del mar, i el mar i el vent 
l’ajuden a evocar moments 
d’infància i joventut a la 
seva terra llunyana. En 
aquestes evocacions, el meu 
personatge apareix com el 
seu amor de joventut i ell 
em recorda així, manyaga, 
bonica i sensual. Ara [juny 
2018] que ja he fet 40 bolos 
de Sodade, intento imaginar 
la Mariona Moya en aquesta 
situació vital concreta i porto 
el personatge cap a la meva 
sensibilitat. 

Ballarins i artistes de 
circ apel·leu al territori, 
intangible i complex, dels 
sentiments i les emo-
cions. ¿Els llenguatges 
corporals del circ tenen 
les mateixes possibilitats 

de mimesi/narrativitat/
suggeriment/abstracció 
que els de la dansa? 
Jo crec que en aquest aspecte 
el circ es queda curt, de 
moment. La base del circ és 
la tècnica i, d’una manera o 
altra, en circ sempre estàs 
condicionat per un objecte 
o un aparell. En canvi –tot 
i que també hi ha una base 
tècnica–, en dansa tens molta 
més llibertat, perquè només 
ets tu i el teu cos. Però, en 
descàrrec del circ contem-
porani, cal tenir en compte 
que la dansa contemporània 
li du un avantatge cronològic 
de més de vint anys, i això es 
nota, entre altres diferències, 
en la subjecció o no subjecció 
a determinats codis i en les 
possibilitats reals de buscar i 
instaurar noves gramàtiques 
expressives. 
Però el circ d’autor ja hi 
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va, en aquesta direcció de 
trencar codis i buscar nous 
llenguatges: per parlar 
només de dues companyies, 
Les Colporteurs amb el cable 
o els catalans Psirc amb 
els mans a mans tenen una 
base tècnica molt sòlida i, en 
canvi, estan instaurant llen-
guatges propis –molt pròxims 
a la dansa contemporània, 
per cert. Jo veig l’evolució 
del circ contemporani molt 
lligada a la dansa teatre i 
crec que, en aquest aspecte, 
l’aportació de Pina Bausch és 
importantíssima. La renova-
ció de les arts (i de la ciència, 
i de la tècnica, i dels usos 
socials, de tot) és sempre una 
qüestió col·lectiva, generaci-
onal, i s’alimenta del conjunt 
de totes les aportacions.

Què ho fa, que a Catalu-
nya tinguem filferristes i 
en canvi –llevat de tu– cap 
funàmbul? 
A banda la qüestió del risc 
físic, el funambulisme és una 
especialitat complicada, tèc-
nicament i logísticament. El 
filferro el tens com a màxim 
a dos metres d’altura i pots 
anar amb una estructura 
autònoma –i si no, l’ancorat-
ge i la instal·lació del fil són 
relativament fàcils. En canvi, 
en funambulisme el cable 
pot estar a molts metres en-
laire: l’estructura, el volum 
de material, el transport, la 
instal·lació, la seguretat, tot 
plegat demana una infraes-
tructura i una logística molt 
complexes. El mateix passa 
amb el trapezi volant: aquí 
fem trapezi fix i de balanç, 
també fem corda volant, 
però el sector circense català 
encara no està en condici-
ons d’afrontar números ni 

espectacles de trapezi volant: 
ni per formació, ni per pos-
sibilitats d’exhibició, ni per 
condicions econòmiques. Fer 
trapezi volant o funambulis-
me no és gens el mateix que 
sortir de casa amb una male-
ta per anar a fer malabars.

En el circ d’autor, l’ar-
tista és alhora creador 
i intèrpret: ell mateix 
construeix l’esquelet i la 
dramatúrgia de l’espec-
tacle que interpreta. Això 
ha generat la figura de 
l’ull extern –que no deixa 
de ser una variant de la 
figura del director teatral. 
Tu has fet ajudantia de di-
recció amb Sergi Ots a El 
buit (companyia Impàs/
Estampades, Grec 2017) 
i Pas (espectacle inaugu-
ral de Manresa Capital 
de la Cultura Catalana 
2018). En un futur et veus 
compaginant actuacions i 
direcció?
Jo primer pensava: “Uf, diri-
gir, quina por!” Però aques-
tes dues experiències m’han 
sigut molt positives, han 
estat un gran aprenentatge. 
Amb en Sergi Ots no havíem 
treballat mai junts, però 
havíem coincidit al Fòrum 
2004, quan jo actuava a El 
gegant dels set mars i ell amb 
Comediants. Tant a El buit 
com a Pas hem treballat molt 
a gust i ens hem entès molt 
bé. Crec que en el futur puc 
treballar en línies paral·leles: 
compaginar les actuacions 
amb treballs de direcció i 
donar classes de filferro i 
funambulisme. Jo em vull fer 
iaia caminant damunt d’un 
cable. I penso que serà un 
numerasso!

Enllaços

Gris (3’18”)
Hircus (1’22”)
Sodade (2’38”)

https://www.youtube.com/watch?v=HoDoy1lZC2M
http://ciedeschaussonsrouge.wixsite.com/leschaussonsrouges/hircus
https://www.youtube.com/watch?v=yrwvCUZB0a8
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Si no saps 
caminar 

per la vida, 
no pots caminar 

damunt de 12 
mil·límetres 

d’acer


