Nixie (deep inside)
d'Eulàlia Bergadà

El canto de la Sirena es el canto del misterio del
universo que hace imposible seguir adelante
simplemente por obra de lo fenoménico.
Las sirenas se asocian con las esferas de los cielos:
su canto es la música de las esferas, la música del
universo, capaz de embelesar a un individuo hasta
el punto de hacerle olvidar su pasado terrenal.
(Diosas, Joseph Campbell)

Nixie (deep inside)

Nixie (deep inside) és un solo de dansa contemporània on la protagonista, Nixie, representació de la feminitat, interactua amb personatges creats a par r de llum i so,
presències amb qui ens submergim a les profunditats de l’oceà a la recerca de la par cula més essencial i intangible de la seva iden tat, el jo i allò que la conforma. Ens
enfrontem a la nostàlgia de l’oblit transformant ombres passades en noves formes on encara persisteix la seva essència.A través de la dansa, de la imatge i el del so es vol
transportar l’espectador a un viatge enèrgic; una explosió de llum des de les foscors clandes nes de la festa.

El personatge que guia l'escena, Nixie, és una Sirena. Ella busca fer emergir la forma i la veu de la
part més invisible, sensi va i percep va que con gura la seva feminitat, per això, cap va i
seductora, emprèn el rumb a la recerca del seu cant, la pròpia veu.
Nixie és un nom propi femení d'origen Alemany, signi ca fada o follet d'aigua, i, Deep Inside
signi ca "en la profunditat" i a l'obra ens submergim en un viatge al fons del mar com a metàfora
d'endinsar-se a l'interior de la psique i del cos. Invocant referents simbòlics de mites femenins com
Withney Houston, Madonna, Nadia Comanecci o la pròpia mare, el personatge va travessant els
propis patrons de comportament creats en un passat per retrobar-se amb l'essència d'ella mateixa,
i així, impulsada pel moviment de la dansa, es va apropant a l'espectador ns poder compar r-hi la
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catarsi de cantar i vibrar a la vegada.

La Nostàlgia

El nucli temà c de l'obra es basa sobre el concepte de Nostàlgia. La nostàlgia com el sen ment que passa a conseqüència de la necessitat d'oblidar patrons creats que, en
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un moment determinat de la vida, necessiten ser reconstruïts i recon gurats per renovar-se personal i socialment amb el pas del temps.

La nostàlgia es caracteritza pel desig de l'individu de retornar als orígens o
al lloc oblidat. Precisament, mitjançant aquest solo, es pretén expressar
aquesta necessitat de comunicar-se amb el més an c d'un mateix, amb la
par cula més essencial des de la qual s'ha con gurat el nostre imaginari
juntament amb la realitat viscuda. A través de l'espiralització de la dansa,
de la imatge i del so es vol transportar l'espectador a un viatge hipnò c
que, a mesura que s'acclera, fa avivar referents com gures de dives del
pop o de la gimnàs ca femenina,

gures d'androides de pel·lícules

futuristes, discoteques còsmiques, animals marins o el propi moviment del
mar. Amb tots ells es construeixen al·legories sobre l'exhibició, el
neixament, la bellesa, la vellesa, la feminitat, la natura o l'ar
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que ens submergeixen en el caos per riure'ns i alliberar-nos de les foscors.

Elements Escènics
Dramatúrgia:
El lloc metafòric on es desenvolupa l'acció dramatúrgica de l'obra és l'Oceà, un paisatge que es va transformant segons el canvi de cada escena. L'oceà representa la psique
on s'hi gesta una realitat invisible i in nita que de tant en tant transforma la super cie del nostre cos fent emergir noves formes.
L'esperit que tenyeix l'obra adopta un to fes u, sarcàs c i sensual amb referents que es debaten entre l'aparent super cialitat de l'estè ca kitsh i pop de pel·lícules
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d'estè ca futurista, videoclips i concerts dels 90, i, l'aparent profunditat espiritual de mites grecs com górgones, meduses o sirenes presents a la Ilíada d'Homer.

seguint cap a una seqüència harmònica de veus que s'acumulen com un mantra, ns a deixar entrar la música electrònica que, en accelerar, fa brotar una cançó pop pròpia
d'ambient de discoteca. D'altra banda, la il·luminació i el vídeo comencen acotant l'espai al volum del cos de Nixie i, a mesura que passa l'obra, es va descobrint l'espai amb
imatges que van des del fons del mar ns a la psicodèlia pròpia d'ambient d'antre nocturn. Així doncs, llum i so donaran lloc al tapís dins el qual organitzar les diferents
sicalitats i la seva composició en l'espai.
La imatge que condueix el l energè c i dinàmic de la dramatúrgia és la del Remolí que va desembocant a l'aparició de diferents paisatges aquà cs acords a les diferents
atmosferes de cada escena. Sobre aquesta par tura de llocs d'aigua, la gura, la dansa i el vestuari de Nixie es va ntransformant, repassant diversos mites del pop i de la
gimnàs ca com Whitney Houston, Davis Bowie, Madonna o Nadia Comaneci. Mitjançant el moviment es fusiona amb ells i els sacseja per desmi
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que l'ha portat al centre de l'escenari.
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La dramtúrgia de Nixie (deep inside) es construeix a par r de la par tura sonora i virtual. Els silencis separen les diferents escenes que parteixen des d'un cant a capel·la,

car l'ideal d'un passat

Treball sic:

Pel que fa al treball de la dansa, Nixie (deep inside) és una recerca de fonaments mecànics, tècnics i poè cs que
desemboquen en la creació d'una sicalitat especí ca per a l'obra, el 'cos-sirena'.
La columna vertebral i el pubis són els eixos principals sobre els quals neixen els diferents motors de moviment.
En la columna s'hi projecta el recolzament del pes, de forma que es produeix una major disponibilitat en el
moviment i l'amplitut de les cames, mentre que, el pubis és la base i el suport des d'on projectar el segments
anatòmics de la cama. A la vegada, les aixelles i les costelles compensen la projecció de la forma que s'esdevé a
les cames i així es va creant una seqüència de formes en espiral. La dinàmica que generen aquests canvis sics
es dóna a causa dels trajectes espaials marcats per diagonals que s'entretallen entre elles. Arriba a un punt que,
a través de la repe ció i l'augment de velocitat de la mecànica, el canal orgànic de l'interior del tors s'oxigena,
s'obre i s'ac va donant pas de forma uïda a la veu.
Sobre aquesta sicalitat d'aquest cos base es texturitza l'energia, la velocitat, la dinàmica, la força i l'espai
segons es trac n les intensitats dels diferents sistemes corporals (ossos, músculs, fàscies, uids). El l energè c
de la dramatúrgia es va per lant segons les diverses formes de tractar aquesta mecànica: primer s'estreny i
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bloqueja el sistema ns a acabar al descontrol i llibertat del joc entre gures, mecàniques, veus i música.

Treball sonor:

La composició sonora es construeix principalment a par r de la veu. Tres veus masculines creen el viatge musical, veus que
acumulen capes harmòniques, melòdiques i rítmiques amb launchpad. Així doncs, la veu és tractada amb efectes i bases
electròniques i, al mateix temps que crea el lloc de l'escena, també de neix els personatges invisibles i /o virtuals que representen
els cantants en cada moment.
Igual que el cos, musicalment es construeix una melodia base que té a veure amb referències musicals primi ves i rituals, establint
el to espiritual i religiós sobre el qual ressorgeixen diferents emocions variant textures, ritmes, velocitats i formes vocals que tenen a
veure amb la música pop i el glam rock. Els tres actors-cantants apareixen i desapareixen de l'escena de manera virtual. La gura
masculina és tractada des d'un punt de vista androgin, amb la intenció de generar tensió entre la imatge masculina i el moviment de
la mateixa des de la feminitat.

Escenogra a i Il·luminació:
Estè cament Nixie (deep inside) s'inspira de referents futuristes i de ciència cció provinents del cinema dels anys 80 i 90 on es visualitzava clarament l'empremta humana
sobre els elements tècnics que s'iniciaven en el cinema. La peça es tenyeix de colors pla ns, blaus, turqueses i negres, com el nacre de les petxines i la pell del peix. La
base és d'un fons marí fosc metal·litzat sobre el que es crea una festa de colors a mesura que es desenvolupa l'esperit fes u, donant suport a la idea de passar d'interior a
exterior. El profund oceà es va transformant en piscines, llacs i cascades, per acabar renaixent a la super cie.
L'escenogra a de Nixie (deep inside) és un quadrat de linòleum blanc centrat a terra. El paisatge pictòric es crea a través de la il·luminació i eines de videoart o mapping.
Aquests elements permeten crear els llocs i els personatges e mers. Això és interessant en tant que el seu funcionament és comparable al comportament uid de la
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matèria de l’aigua.

COMPANYIA

Eulàlia Bergadà el 2015 crea la seva pròpia companyia sota el seu nom per dur a terme diferents treballs. No es tracta d'una companyia tancada, sinó que els seus
intèrprets i col·laboradors seran escollits segons les necessitats del projecte però un element molt important que caracteritza les seves obres de dansa, és la creació
conjunta amb la música en directe, i des de fa tres anys, ha creat un tàmdem amb Aloma Ruiz, violinista.
Eulàlia s'inicia en el món de la coreogra a arran de la seva formació com a ballarina i intèrpret. Com coreògrafa i gràcies a la plataforma creada vol seguir desenvolupant el
seu llenguatge escènic, on una de les constants és la idea que l'intèrpret és un canal expressiu entre el coreògraf i l'espectador, el que requereix implicació crea va i
capacitat de transformació a nivell autònom . El cos s'allibera a les imatges del cervell, mentre que la ment i l'imaginari van acotant les seves regles per transformar les
in nites mecàniques corporals i arribar a coreogra ar formes noves, especí ques per a cada obra. Per això, en paral·lel al treball de ballarina, sempre ha anat
experimentant el seu univers personal a través del cos i de la dansa, però no serà ns a estudiar la Carrera Superior de Coreogra a a l'Ins tut del Teatre de Barcelona que
presentarà peces de gran format.
Resident a Barcelona des de fa tretze anys. Graduada en dansa clàssica i contemporània, post-graduada per la cia IT Dansa, graduada en Coreogra a del CSD (Carrera
Superior de Dansa) l'In tut del Teatre de Barcelona, des de fa tres anys comença a dirigir peces pròpies amb el propòsit de desenvolupar un llenguatge coreogrà c i
escènic personal. Ha coreogra at peces pròpies com Verba Volant... pel Ballet Jove Mallorca en coproducció amb el Teatre Principal de Palma (2013), Le Sacre 4 × 4 cocreació amb Sabina Pérez i Elena Lalucat juntament amb els músics del Conservatori de música de Terrassa en commemoració al centenari de l'obra original (2013).
Juntament amb la violinista Aloma Ruiz, crea el laboratori de música i dansa amb la peça La Cochonnerie (escorxant creacions) que s'estrena a SoloAra, la Pedrera de
Barcelona (2013), és a par r d'aquí que Eulàlia comença a desenvolupar un llenguatge propi entre el cos del so i el cos de la dansa, donant lloc a quatre peces més, Flying
Pigs estrenada al Graner i al Convent del Àngels del Macba (Barcelona 2015) ia l'Ins tut del Teatre de Vic; The Sinners (2016), Gold Dust Rush amb qui guanya el premi
"Premi Ins tut del Teatre" amb producció al Fes val Grec 2016 (Barcelona) i Nixie (deep inside) estrenada el Gener 2018 a Sala Hiroshima (Barcelona) com a ar sta
resident de la mateixa i Dans Brabant (Tilburg) dins del programa europeu Dance Inexange. També ha dirigit l'obra de teatre Benaventurats guanyadora del II Premi a
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Premis Bò l, Mallorca (2010).

FITXA ARTÍSTICA

direcció i coreogra a: Eulàlia Bergadà
interpretació: Eulàlia Bergadà
interpretació musical: Ferran Echegaray, Carlos Gallardo, Marc Naya
composició musical: Marc Naya
textos: Ferran Echegaray
il·luminació i vídeo: Carles Rigual
disseny de vestuari: Claire O’Keefe
fotogra a: Jaione García, Carlos Gallardo
teaser: Edu Pérez
producció: Anna Bohigas, Inés Lambisto

sinopsis:

tí

ti

ti

ti

ti

fi

fi

Nixie: una dona? Una deessa? una sirena? la representació de l'ombra femenina. Amb ella ens submergim a un viatge al fons de l'oceà a la recerca de la par cula més
essencial de l'ànima. Ens enfrontem a la nostàlgia de l'oblit per seguir el pas del temps, deixant enrere formes passades, però mai la pròpia essència. A través de la dansa,
de la imatge i del so es vol transportar a l'espectador a un viatge energè c, una explosió de llum des de les foscors clandes nes de la festa. Metàfores i al·legories que ens
baixen a les profunditats de la psique per capbussar-nos en el caos, riure'ns i alliberar-nos de les foscors que tots compar m i que són una gran font de crea vitat i catarsi.

EQUIP

Eulàlia Bergadà Serra, Palma de Mallorca 1985 (direcció, coreogra a i ballarina)

Graduada en Dansa Clàssica i Contemporània (2005), postgraduada per la cia. IT Dansa, on va ser dirigida per coreògrafs internacionals de
gran pres gi, graduada en Coreogra a del CSD (Carrera Superior de Dansa); tot a l'Ins tut del Teatre de Barcelona. Actualment és
ballarina-intèrpret, coreògrafa, assistent de moviment i de direcció en teatre i docent en diversos centres.
Guanyadora del Premi Ins tut del Teatre 2015, obsequiada amb una coproducció de Fes val Grec de Barcelona i Teatre Principal de Palma
amb l'obra Gold Dust Rush.
Com a ballarina també ha treballat en creacions destacades com El Canto de los Caballos de Lipi Hernández (Fes val Salmon, Mercat de les
Flors), Half Past Four under The Chandelier (al Modul Dance Project - Mercat de les Flors), Je suis l'autre de Mizar Mar nez; Tristeego i
Llena de Flores tu Boca de Miryam Mariblanca; Taiko (Ion Garnika -William Forsythe-). En el camp del teatre ha treballat amb directors com
Xavi Mar nez (Teatre Lliure i TNC entre d'altres), la companyia Corcada Teatre i Pablo Rosal, entre d'altres. Ha dirigit l'obra Benaventurats,
guanyadora del segon premi dels Premis Bò l 2010 a Mallorca, Flying Pigs (2015), Le sacre 4x4 (Cia. Morlanda, 2013), La Cochonaire
(Escorxant Creacions), 2013 i altres. Formadora del Projecte Totdansa (Mercat de les Flors, 2012-2013).

Ferran Echegaray, Barcelona 1992 (actor-músic dramaturg)
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Es forma en l'especialitat de teatre sic-gestual a l'Ins tut del Teatre de Barcelona. Realitza cursos intensius amb Pere Sais, LosCorderos.sc,
Milon Mela, Gey Pin Ang, Natalka Polovynka, Teatre ZAR, Matej Matejka, Moreno Bernardi i Einat Tal. En l'àmbit musical, es forma en
piano i teoria musical a la diplomatura "The Associated Board of the Royal Schools of Music".
Des de 2012 forma part d'un grup de recerca de l'Ins tut del Teatre de Barcelona dirigit per Andreu Raich i Sergio Olivera, que treballa
sobre les danses Orixás. Al setembre de 2014 entra a formar part del projecte Stagiares 2014 dirigit per Pere Sais i el seu equip Ars
Performance Laboratory.
En 2014 crea, al costat de quatre actors més, la Companyia Ad Libitum, amb la qual munten Personne, una peça de teatre-dansa dirigida
per Andrés Corchero. Actualment, amb Javier Cárcel funda el Projecte S.O.M., amb el qual presenten la peça Canto a mi mismo.

Carlos Gallardo Hernández, Múrcia 1979 (actor-músic)
S'inicia en el món de les arts escèniques treballant, durant set anys, en diverses companyies de telles, entre elles Formigues pugen l'Arbre i
Tan Tan Teatre. Es forma en Art Dramà c a l'Ins tut del Teatre de Barcelona (especialitat de teatre sic-gestual) on par cipa en diferents
creacions: A vegades men r-se és un art, dirigida per Stephane Levy, amb la qual par cipa al Fes val Internacional COS de Reus 2013 i Dos
retaules bufonescos i un cor Tragic, dirigit per Maria Codinachs amb la qual par cipa al Fes val Internacional Cos de Reus 2013 i al fes val Die
Wo spielen a Stu gart, Alemanya. A part de la seva formació a l'Ins tut del Teatre de Barcelona, ha realitzat cursos amb Mar Navarro i Andrés
Hernández, Claudio Hochman, Esteban Roel, Jean Guy Lecat, Dany Camps, Pere Sais, LosCorderos, sc., Carlo Bosso, Teatr Tsar, Rene Baker,
Natalka Polovynka i Matej Metejka. En 2012/13, 2013/14 i 2014/15 realitza el Laboratori anual Cos-Veu-Acció dirigit per Pere Sais.
Des de 2012 forma part d'un equip d'inves gació de l'Ins tut del Teatre de Barcelona, dirigit per Andreu Rach i Sergio Olivera que treballa
sobre les danses Orixás. En 2014 crea, al costat de quatre actors més, la Companyia Ad Libitum, amb la qual creen Personne, una peça de
teatre-dansa dirigida per Andrés Corchero. Aquest espectacle va viatjar al Fes val Internacional de Teatre Your Chance de Moscou al maig de
2014. A l'octubre d'aquest mateix any s'inclou en la programació de la Sala Becke de Barcelona.

Marc Naya Díaz, La Garriga 1990 (actor-músic compositor)
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Inicia la seva formació teatral a l'escola Eòlia de Barcelona, dins del pla docent per a joves "El planter". Estudia piano
i teoria musical a l'Escola de Música de la Garriga. Es forma també durant un any a l'escola de dansa Plan-D de
Barcelona. Llicenciat en Arts Escèniques per l'Ins tut del Teatre de Barcelona. Ha par cipat en diversos muntatges de
la companyia Les Antonietes: El mal de la juventut i Molt soroll per res. Va formar part de l'espectacle Oceà, de la
companyia Retret Teatre. És actor en l'espectacle de carrer Fuenteovejuna, breu tractat sobre les ovelles, en
l'espectacle Kyla, de Lars Norén, dirigit per Adrián Devant, en l'espectacle L'any dels 30 o la magdalena, dirigit per
Lara Díez i en l'espectacle Truc ALS meus germans, dirigit per Adrian Devant. En 2016 entra a formar part de
l'espectacle Flying Pigs, d'Eulàlia Bergadà. Al novembre de 2012 comença el seu propi projecte d'inves gació,
Projecte Veus. Actualment segueix treballant per a compondre la peça L'anell de Giges, fruit de la inves gació. És
membre del laboratori de recerca en arts interpreta ves Ars Performance Lab, guiat per Pere Sais. Actualment
s'encarrega de la ges ó i coordinació de l'espai ar s c Espai Blanc, Performing Arts Lab. I de la Ca la Cultura, casa
rural de residències ar s ques.

Carles Rigual Mar , Vilanova i la Geltrú 1973 (Diseny d'il·luminació i vídeo)

Després de nalitzar a l'Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (UPC-Ins tut del Teatre) a Terrassa, l'any 2000
comença a l'alterna u Teatre Malic de Barcelona amb els seus primers dissenys d'il·luminació per Pau Miró, Pepe Hevia, Alfonso
Vilallonga , Bruno Oro i Clara Segura, Albert Espinosa, i con nua amb tots, els següents anys. El 2002 entra a la Companyia de Dansa
Erre que Erre com a Cap Tècnic i realitza els dissenys dels seus espectacles; "Escopir en el Temps" va ser Premi Max al Millor
Espectacle de Dansa 2007. Des de llavors, segueix amb aquesta i amb altres companyies, i estrena algunes de les seves il·luminacions
a: Teatre Nacional de Catalunya, Mercat de les Flors, Teatre Lliure, Teatre Maria Guerrero, Museu Reina So a, i en altres teatres
d'Europa i Sud-amèrica. Paral·lelament, ha realitzat il·luminacions en l'àmbit museís c: CCCB, Museu Picasso, MACBA, Arts Santa
Mònica i Fundació Palau. Durant els úl ms anys dissenya la il·luminació per a alguns espectacles de La Fura de Baus: "Orfeu i Eurídice"
- XXV Fes val de Peralada (2010) i Teatre Solís- Montevideo (2011), "Oresteïa" - Suntory Hall deTokyo (2012), "Elektra" - Umea, Suècia
(Capital Europea de la Cultura 2014), "El Amor Brujo" -Plaça deToros de Granada (2015) i la "Novena Simfonia de Beethoven
"(Inauguració de la Capital de la Cultura-Valdivia, Xile (2016). Els seus úl ms treballs destacats en dansa són" Introducing the Star "de
Pablo Esbert - Sala Hiroshima (2016)," Croma "de HMD - la Mercè (2016 ), "Reset" d'Erre que Erre dansa- Mercat de les Flors-Sonar
Fes val (2016), "WWNL" de Núria Legarda El Graner - Fes val Grec (2017) i "My Baby is a Queen" de la Pe ta Malumaluga - Mercat
de les Flors - Fes val Grec (2017).

Claire O’Keefe. Palma de Mallorca, 1984 (disenyadora de vestuari)
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Estudia disseny de Moda i fotogra a a Barcelona. Des que els va acabar ha estat sempre involucrada en el món de les arts i la moda,
treballant en marques com Medwinds, Cortana, Anna Bonny com a es lista, fotògrafa o 'consultancy'.
Ha publicat treball fotogrà c en revistes com Metall Magazine i Vogue Espanya. Actualment segueix treballant en disseny de vestuari per a
grans marques i per al seu projecte propi Keef Palas de joieria e mera i el disseny.

CONTACTE

Eulàlia Bergadà Serra
eulalia@eulaliabergada.com
(0034) 610621871
eulaliabergada.com

