
De Z a        i de      a la cantonada dreta (i tot allò entremig)  
 
PRENDRE POSICIÓ 
ESTÀ EN POSICIÓ 
TROBAR LA POSICIÓ 
UBICAR LA POSICIÓ 
… 
 
Proposo un taller que reflexionar en els modes i les qualitats implícites en l’acció de prendre 
posició, en el posicionament d’un mateix en les relacions variants del nostre voltant.  
 
El posicionament -entès com un aspecte intel·lectual i físic d’esta i entendre’s en moviment- 
ens ubica en una relació entre nosaltres mateixes i el què hi ha al nostre voltant. El sentit de 
lloc, localitzar-se, ens permet posar atenció a alguna cosa i, per tant, a reforçar la nostra 
capacitat de decisió. Veig aquest taller com una possibilitat a aproximar-nos al moviment de 
posicionar-nos per tal d’emprendre’ns en un desplegament coreogràfic.     
 
Hi ha un clar interès en treballar amb diverses capes de composició com a modes d’esta en un 
estat relacional a través del moviment, l’escriptura, la lectura o la conversa, tot tenint en 
compte el context i l’espai que ens acull. D’aquesta manera, s’estableix un context de pràctica i 
de posada en comú el qual permet indagar en possibles discussions o reflexions al voltant de 
temàtiques que la trobada generi.  
 
De quina forma el nostre posicionament és fa visible en la forma en com ens aproximem al 
treball? On ets i què veus? Què fas des del lloc on ets?  
 
Quim Bigas Bassart viu entre Barcelona i Copenhaguen.  
Graduat com a Màster en Belles Arts amb especialització en Coreografia i Noves Pràctiques 
Performatives a DOCH/UNIARTS (Estocolm) i, de forma intermitent, cursant el Grau en 
Informació i Documentació a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).  
 
El seu treball es desenvolupa a partir del seu interès per la coreografia, la dramatúrgia, les 
ciències de la informació i la pràctica de l’escriptura. Des del començament de la seva carrera, 
ha treballat en nombrosos formats creatius que li han donat consciència de com la 
constel·lació de persones i rols dins d’un format creatiu afecta tant les estètiques com a les 
ètiques que comporten. Està interessat en nocions de reformulació, performativitat i el que 
constitueix la informació amb el desig de reflexionar sobre perspectives i construccions de la 
realitat. 
 
Durant aquest últim any ha seguit col·laborant amb Aitana Cordero Vico (“To-get-her(e)”) i 
amb  Carme Torrent (“Eclipse o la imagen siempre llega tarde”); ha seguit en gira amb 
l’espectacle “MOLAR” així com seguint indagant formats al voltant del projecte “APPRAISERS” i 
“LA LLISTA”.  
 


