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El coreògraf Jordi Cortés presenta un treball de dansa on incorpora ballarins amb tota la seva diversitat. Són els 
protagonistes d’una proposta de dansa-teatre poc convencional sobre la relació que tenim amb els nostres cossos 
i la por a mostrar-nos tal com som.

“Sigues fort!” ... És el significat de “kiakaha”, l’expressió maori que Jordi Cortés ha utilitzat per donar nom a una 
associació amb la qual, durant més de deu anys, ha treballat en l’àmbit del teatre físic i la dansa, i especialment 
en la dansa integrada. D’aquesta associació neix, precisament, un projecte performatiu en el que diferents perso-
natges compartiran experiències mitjançant la paraula i el llenguatge del cos. Cadascú d’aquests performers té una 
relació peculiar amb el seu cos i l’entorn que l’envolta, perquè cadascú té la seva particularitat i és genuí. A través de 
l’erotisme, la sensualitat, el fetitxisme dels objectes i la mirada aniran compartint les seves experiències. El públic 
assistent serà testimoni i còmplice de les seves confessions i dels intents d’aquests performers d’alliberar els seus 
cossos mitjançant el llenguatge de la dansa.

“... com es pot lluitar i gaudir des de el cos i amb el cos, per aconseguir una visibilitat.”

13 oct.
divendres, 21 h

Cada persona, cada cos, és especial, únic, genuí, té una 
entitat psicofísica única, amb els seus trets anatòmics, 
fisiològics, psicològics, emocionals, i per tant tenen una 
manera única-original d’expressar-se a través de la 
dansa.
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