
M O A R É



Espectacle de dansa per a quatre ballarins i tres músics
Estrena: Sala Hiroshima, Barcelona, 2017
Duració: 50 minuts

Contacte: ariadna.montfort@gmail.com - 677597818

Moaré posa a l’escenari quatre ballarins i 3 músics que ens parlen 
sobre una realitat tan diversa com les mirades que projectem sobre 
ella. 

La mirada, tant la que adrecem sobre el món com la que els altres 
llancen sobre nosaltres, és el centre d’aquest espectacle de dansa 
contemporània amb música en directe que investiga la realitat a 
través dels diferents punts de vista que la llegeixen. Precisament, el 
títol, Moaré, fa referència a un fenomen òptic que fa que, en perce-
bre dues trames superposades, el nostre cervell capti un nou patró 
inexistent que pot arribar a formar fins i tot dibuixos.

Aquesta idea inspira un espectacle que parteix de la mirada com a 
interpretació i percepció subjectiva, i, per tant, creadora. Qüestions 
com la construcció de la pròpia identitat a partir de la mirada d’altri 
són, doncs, alguns dels conceptes sobre els quals gira aquesta co-
reografia. I és que, veiem les coses tal com són... o tal com som? 

M O A R É



Direcció, concepte i coreografia:
Ariadna Montfort

Interpretació:
Blanca Tolsà, Rober Gómez, Ioseba Yerro i Àngela Boix

Composició musical:
Volans

Direcció musical:
Volans i Ariadna Montfort

Interpretació musical:
Lluís Campos, Hug Bonet i Eduard Roselló (Volans)

Espai escènic:
Ariadna Montfort

Moviment:
Ariadna Montfort en col.laboració amb els ballarins

Vestuari:
Adriana Parra

Disseny de la il.luminació:
Álvaro Frutos

Ajudant de direcció i repetidora:
Estela Merlos

Ajudant de dramatúrgia:
Alba Pujol

Una producció del Grec 2017 Festival de Barcelona.
Aquesta coreografia ha obtingut el Premi de Dansa de l’Institut del 
Teatre 2017 amb la  col·laboració del Graner, centre de creació. 

F I T X A  A R T Í S T I C A



Les imatges funestes eren en mi o en la natura brava? 
I m’ho pregunt encara en mil requestes. 
Les ficcions - i jo en visc -, fan esclava 
La ment o són els seus camins celestes? 

J.V.Foix 



Efecte òptic que percep el cervell humà quan dos patrons de línies paral·leles 
se sobreposen. Quan les línies s’entrecreuen en les condicions geomètriques 
adequades, el sistema visual humà no percep la sobreposició exacta dels dos 
materials sinó que crea la il·lusió d’un patró de zones més fosques i més clares, 
com si es tractés de fum o d’aigua, que en alguns casos poden arribar a formar 
veritables dibuixos, generats per la distorsió que crea el nostre cervell al perce-
bre-la.

Moaré reflexiona sobre el concepte de la mirada.  

Moaré entén la mirada en tant que interpretació, percepció subjectiva i en tant 
que constructora de realitats resultants de la suma d’una sèrie de factors indis-
sociables de diferent índole: personal, social, cultural, psicològica, religiosa, 
econòmica i estètica.  

Moaré explora “maneres de veure” i “maneres de ser vist”. Sempre en plural. 
Moaré s’interessa pel procés de construcció de la pròpia identitat a partir de la 
mirada dels altres.  

Moaré qüestiona si el concepte de “realitat única”, com a tal, existeix.

Moaré especula amb la idea que la mirada té poder per a transformar.

Moaré concep l’esser humà com a acumulació de significats i desitjos, propis i 
aliens.  

Moaré vol posar l’èmfasi en que entre l’espectador i la realitat, hi ha l’aparença, 
construïda a partir de la creença, l’expectativa, el desig i la biografia del que 
mira.  

Moaré parteix de la necessitat d’expressar i traduir aquestes idees i reflexions 
filosòfiques al llenguatge coreogràfic en escena. La multiplicitat d’interpre-
tacions –tantes com intèrprets–, totes fidels al relat de la seva manifestació i 
alhora lliures, autònomes i independents les unes de les altres, és un altre dels 
punts de partida d’aquest projecte.  
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C O N C E P T E  D R A M A T U R G I A

Què hi ha entre l’espectador i la realitat? Apareix la realitat 
d’igual manera als ulls de tots els seus espectadors? És la 
realitat una construcció social? És de la consciència de ser 
mirats que neix la nostra existència?  

Jean Paul Sartre, John Berger, René Magritte, George Her-
bert Mead, Alfred Schüt. Molts són els pensadors i artistes 
que s’han fet aquestes preguntes al llarg de la història. Hi ha 
qui creu que les aparences són interpretacions narrades des 
de l’experiència de la vida i construïdes a base dels desitjos 
que projectem en allò que veiem.  

En el seu libre El conflicte de les aparences, el filòsof Antoni 
Marí ho expressa així: “(...) les aparences són projectes del 
desig, representacions de les coses que cadascú fa del que 
se’ns ofereix als sentits”. Des d’una perspectiva més científi-
ca, la hipòtesi que les creences i les expectatives modulen la 
percepció humana ha sigut objecte d’un ampli ventall d’es-
tudis psicològics i ha generat una enorme quantitat d’evi-
dència empírica. 

L’efecte placebo n’és un exemple, així com les lleis de la 
Gestalt que expliquen la tendència natural del cervell per a 
completar la informació que no tenim. En relació amb això, 
Herny Ward Beecher digué: “Usted y yo no vemos las cosas 
como son. Vemos las cosas como somos”. Així doncs, si la 
nostra experiència és el resultat final d’un elaborat procés 
interpretatiu en què el cervell analitza les nostres sensa-
cions d’acord amb les nostres expectatives, estem sols amb 
les nostres percepcions? Si el món visible està ordenat en 
funció de la mirada de l’espectador i tota imatge encarna 
una manera de veure, què passa amb allò que anomenem 
“realitat”?  

Partint de la premissa que la mirada té poder per transfor-
mar podem dir que la realitat es fa visible només al ser per-
cebuda, qüestionant d’aquesta manera la seva existència?  



Una ballarina dreta i inmovil mira fixament el públic i diu -“m’estic 
movent”.  Tres ballarins i tres músics se la miren des del darrera de 
l’escenari asseguts a les seves cadires. “Una força s’inicia des del 
terra i un badall del cor em fa obrir els braços”-, continua ella mentre 
segueix inmòvil.  

Així comença aquest espectacle on 4 ballarins despleguen les seves 
personalitats a través dels monòlegs autodescriptius dels seus cos-
sos. Un solo inicial convida a la resta d’intèrprets a endinsar-se en 
un viatge de redescripcions, interpretacions i reinterpretacions d’un 
univers que, des de cada cos, es manifesta de maneres diverses i sin-
gulars. De la suma de les individualitats solapades emergeixen noves 
realitas col.lectives.

A partir de l’empatia, l’intercanvi de rols, la transformació i la simbiosi 
es construeix l’acció d’aquest espectacle en un espai auster i sense 
ornamentacions. No és casualitat que l’escenografia es compongui 
només de 7 cadires i un linòlium blanc, fent del moviment i la música 
en directe els grans protagonistes de Moaré. 

P O S A D A  E N  E S C E N A



Estudis de dansa a l’Escola de dansa Madó de Vilassar de Mar (1995-2001) i a 
l’École-Atelier Rudra Béjart de Lausana (Suïssa) (2001-2003). Ballarina, coreògrafa, 
professora oficial de Gaga, terapeuta certificada del mètode Ilan Lev i estudiant de 
psicologia a la UOC. 

Dansa:
2003-2007: Stadttheater Bern (Suïssa).
2007-2009: Ensemble Batsheva, Tel Aviv (Israel). 2009-2012: Inbal Pinto & Avshalom 
Pollak Dance Company(Israel).
2012-2016: freelance amb base a Barcelona. Actualment treballa amb La Veronal 
(Barcelona) i Joshua Monten Dance Company (Suïssa). 

Pedagogia:
Profesora oficial de Gaga, el llenguatge del moviment d’Ohad Naharin. Àmplia 
experiència fent tallers, cursets i classes regulars del mètode a nivell internacional 
des del 2008. Des del 2014, professora de Gaga invitada a l’Institut del Teatre de 
Barcelona. 

Assistència de direcció:
2016: assistent de Marcos Morau (La Veronal) per a la creació de Le surrealisme au 
sérvice de de la révolution, per al Ballet de Lorraine de Nancy (França) i la reposició 
de la peça Los pájaros muertos a Rovereto, per al Festival Oriente Occidente. 

2017: assistent de Marcos Morau (La Veronal) per a la creació de Rothko Chappel, 
pel a la Gotheborgs Operan Dance Company

Coreografia:
2006: Mal de muchos, consuelo de todos. Young Choreographers Stadttheater Bern.
2009: Transparent things. Batsheva dancers create.2014:  Auca del self. Peça per a la 
companyia jove SHMONE. Estrenada i coproduïda pel Teatre de la Massa (Vilassat 
de Dalt)
2015:  Celebració. Peça per a la companyia jove SHMONE. Estrenada i coproduïda 
pel Teatre de la Massa (Vilassat de Dalt)

2017: Moaré, guanyadora del Premi de dansa Institut del Teatre 2016 i coproduïda 
pel Festival Grec. Estrena Juliol 2017 a la sala Hiroshima de Barcelona

2017: coreografia i moviment per a la gala Catalunya Aixeca el Teló al Gran teatre 
del Liceu
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A R T I C L E S  D E  P R E M S A
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Password: moarejuliol

Per accedir al contingut feu click als botons
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