LA QUIETUD SALVATGE
cant vibratori orgànic
i
PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES INTERIORS

EN PELEGRINATGE A LA NATURA

Retir en pelegrinatge
del 27 al 31 de juliol 2019
per boscos, cims, rius i ermites del Lluçanès

LA QUIETUD SALVATGE
Re ti r ar tí s ti c e n e sp ai s n atu r a ls
e nf oc a t a se nti r e n u n m ate i x le s p ote nc i a li ta ts de la pr àc ti c a ar tí s ti c a
c om a pr oc é s d’ ob e r tu r a i e x pan si ó, a tr av é s de l c a nt, de l mov i me nt, de
l' ac c i ó- r e la c i ó i de tè c ni q u e s i nte r i or s

La Quietud Salvatge és un camí pràctic enllaçat, d'una banda, amb la tradici ó
de l'Advaita Vedanta, que ens guia vers la nostra naturale sa esse ncial, i de
l'altra, amb la tr adici ó de l'Art com a vehi cle de Jerzy Gr otowski, que ens
porta a la dissolució de la sensació de separació entre subjecte i objecte en
una experiència de no-duali tat. Dues vies, l'advàiti ca i la performativ a
(acció-re laci ó) no- duali sta que es comple mente n i ens proporci onen u na
experiència profunda de la naturalesa de la realitat i la possibili tat de viure
aquesta realitat en tots e ls camps de la nostra experiència.
A través d'una acció-relació viva, precisa i delicada, a través del moviment i
del cant, ens immer gim en e l viatge essencial de retorn al que som
veritable ment, l'ésser essencial, espai osi tat i obertura, la presència si lenci osa
i atenta, i al mateix temps ens obri m ple nament a l'altre i al món. El cosment esdevé un canal-instrument ober t, receptiu, sensitiu, transparent,
disponible, adaptable i entregat que permet a la presència conscie nt,
transparent i acolli dor a, dansar a través d'ell. L'art es converteix en un
vehicle per a l'experiènci a de la no-dualitat, per a la vida advàitica. Una nova
manera de viure, plenament e n el món i al mateix temps amb completa
llibertat respe cte de l món. Primer senti m i som allò que som, després h o
celebrem dansant en el món.

Una via, a través de la belle sa (dissolució de la sensaci ó de separació amb el
món) i l'amor (dissolució de la sensaci ó de separaci ó amb l'altre) en l'acci órelació artística i de la veritat del viatge interior advài tic, vers la pleni tud on
la bellesa és la veritat i la veritat és la belle sa. Descobrim la vida en el cor de
la presència i la presè ncia en e l cor de la vi da.
Parafrasejo e l savi sufí Hafiz que ens transmet amb poques paraules l'essè nci a
d'aquesta experiènci a: Sóc l'obertura en una flauta per on flueix l'alè de vida.
Escolta aquesta música.

Eixos princi pals de l'estructura del retir:
· Sessions guiades de cants vibratoris or gànics — Aprendràs co m
permetre que el cant flueixi amb el corrent d'impulsos vius en el cos, en una
via a través del cos- ment, del movi ment i de la re laci ó, que pote ncia la
sensi tivitat i l'obertura vers els espai s inter iors de ressonància i vibració, al
mateix temps que l'expansió vers e l món. Permets que el cant canti a través
teu. Permets que el cant esti gui viu en tu. El cos- ment és un canal totalme nt
obert. Obertura vers el viatge interior i vers l'altre i l'entorn. Escolta
profunda i alerta, global i receptiva. Precisi ó i vida. El cant vibratori orgànic
és un vehicle per accedir a l'espai ositat i nterior, a la presència calmada i
vigilant, i mante nir-nos al mateix temps plename nt oberts a la vida. El cant
com a vehicle per a l'experiència de la no-dualitat.
· Via cos-ment- sentits — El «cos viu» com a canal obert i flexible per
on circula el cant i la vi da. Descobrir com permetre obrir-se i connectar amb
el flux de vida interior i exterior. La font. El cos subti l. Estat aler ta i receptiu.
Sentits oberts, vius, receptius. Percepci ó dir ecta. El cos di sponible i entregat.
Atenci ó plena i relaxada. El cos transparent. Dissoluci ó de le s limi taci ons de l
cos- ment. Retorn a l'estat original del cos-ment. Dissolució de l cos- ment en
la seva font. Descondici onament natural del cos- ment-se nti ts.
· Via de movime nt i acci ó-relació — Perme tre que aflori e l movimen t
fluid, connectat al f lux de vida i en re laci ó viva amb l'entorn. El movime nt
que va més enllà del cos. Descondici onament natural del movime nt i de
l'acci ó-relació. Visió perifèrica i escolta alerta i global. Sincroni tzaci ó. El
movime nt orgànic, espaiós i alerta. L'acció que prové de la font. Intimi tat i
llibertat respecte de l'experiènci a. Experiència directa. Disponibi litat i servei
incondici onal. Obertura total a l'entorn i a si mateix.

· Via interior o vers l'ésser essencial — Pràctiques simples i profundes.
Permetre el procé s d’ober tura vers l’espaiositat interior, vers l'altre i vers
l'entorn. El viatge i nterior en obertura a l'altre. Camp d'atenci ó. El cos
interior. L'espaiositat interior. Connexi ó amb el flux de vida interior i
exterior. Accés a la consciè ncia espaiosa, no condici onada. Possibi litat de
viure sent el que ets, la presè ncia si lenci osa, calmada i vigilant, en ple na
obertura al món. El testi moni si lenci ós. Vida en la no-du ali tat, consciè nciaexperiència.

Eleme nts i estructures de treball:
· C ants v i b r a tor i s or g àni c s. Ets l'espai en un cos-i nstrume nt per on
circula l'alè de vida. Escolta aquesta música. És el cant que canta a través
teu.
· Estr u c tu r e s de mov i me nts. Presè ncia alerta-Acci ó. Escolta alerta.
Mirada oberta. Precisió-flux de vida. Sincr onitzaci ó. Presènci a orgànica.
· F lu x de mov i me nt e n ac c i ó - r e lac i ó. La joia interior a través del ri u
de vida que flueix en el moviment. Obertura i adaptació a l'entor n, en
movime nt. Receptivitat alerta.
· D ansa c i r c u lar . El flux de moviment que va més enllà d'un mateix.
Permet que la vida dansi di ns teu i converte ix-te en la seva dansa.
· Y anv alou . Una dansa si lenci osa que ens acosta a la presè ncia alerta.
Un moviment que és un repòs.
· C ami na da. Fluint entre el corrent exterior i el corrent interior.
· V i gí li a noc tu r na. L'espai osi tat silenciosa i vigilant.

4 dies de pràctica intensiva, allunyats de les distr accions i tensions
quotidi anes, en pelegri natge a través de boscos, prats, ermites, rius i cims del
Lluçanès. Descobrint la conti nuïtat de la pràctica en un estil de vida senzill
i autosuficient. Una oportuni tat única per deixar-te i mpregnar per una
pràctica profunda i delicada, per sentir la vida que ets.

ES PAI S : ruta pel Lluçanès. Sor tida des de Lluçà (Osona)
D I ET A : vegetari ana o vegana
HO RAR I S : sor tida dissabte 27 a les 9h, tor nada di mecres 31 matí
PL AC E S : nomé s 8 places di sponibles
APO RT AC I Ó : 200€
M AT ERI AL N EC ES SA RI : calçat adequat per moure't per la mu ntanya, sac

de dor mir i aïllant, estris d'higiene personal, tovallola, prote cció solar,
ampolla d'aigua, car many ola, pantaló i samarreta blancs, una faldi lla llarga i
ampla i una brusa que siguin elegants i especials (done s) o pantaló de vestir
i camisa (homes), roba còmoda per moure't per la muntany a (no esportiva),
roba còmoda i mínima per sessions de moviment (no esportiva), una peça
imperme able, una peça d'abric, biquini, dues espelmes.

Anna caixach
Des de ben peti ta mostra una gran obertur a i receptivitat per la mú sica i la
lectura, que la por ten de manera espontània a un estat de pau absoluta. Inici a
el seu camí musical als ci nc any s on destaca, entre altres capacitats, per la
seva oïda absoluta. Aquesta relaci ó ínti ma amb la música i especialme nt amb
el cant l' acompanyar à en el seu viatge inte rior i es convertirà e n una eina
essenci al de la seva recerca en el camp de l' art com a vehicle per a l'accés a
l'ésser profund.
Artista i mestra Advai ta en el camp on s'uneixen les arts performatives (cant
i moviment en acci ó i relaci ó) i la via interi or vinculada a l'experiè ncia de la
no- duali tat, en una via advàitica pràctica. Llicenciada e n Art Dramàti c per
l'Institu t del Te atre de Barcelona. Tí tol de Grau Superior de Música. Estu dis
de Doctorat en Arts Escèniques a la Universitat Autònoma de Barcelona:
Diploma d'Estudi s Superiors Especi ali tzats (DESE) i Diploma d'Estudis
Avançats (D EA). Actualment, doctoranda en Estu dis Teatrals (UAB). Ha
realitz at el treball de recerca doctoral «L'Art com a vehicle. La dime nsi ó
sagrada de les arts performatives», sobre el treball postte atral de Jerzy
Grotowski (I nstitut del Teatre, 2008).
De 1992 al 2005 es for ma extensame nt en e l camp artístic: en l'àmbi t de le s
arts performatives i especialme nt en e l camp del teatre, de la mú sica i de les
pràctiques cor porals en diverses culture s, amb mestres com Sangeeta
Bandyopadhyay (cant Khayal), Amelia Cuni (cant Dhrupad) i Ravi Tripathi
(percussió vocal hindú konnakol); i amb Bob Stoloff, Judy Niemack, Loti
Lewis, Álvaro Is i Guillermo Klein, en el camp de la música moderna. Amb
els me stres Jay achandran Nair i Sankar Sivasankar an Nair (art marci al
Kalaripayattu) i en les danses tradici onals de l'Índi a, Goti pua i Chhou, i els
cants tradi cionals dels místi cs Baul. En Ioga Iyengar amb Sunil Kumar, dansa

contemporània i tècni ques de circ. Es de dica professi onalme nt a la músi ca i
a la formac ió d' actors fins el 2012.
D'altr a banda, ja en la seva adole scènci a sent un gran interès per les
tradici ons espiri tuals. A partir de 1992 es de dica a l'estu di de ls llibres sagrats
del Bu disme, l' Hinduisme, el Taoisme i el Sufisme i més tard també de l
misti cisme cri stià i e l Cristiani sme primiti u. Això formarà el fonament de
l'estu di i de la pràctic a interi or que es desenvolu parà durant els 25 any s
següents. S'immergeix en la me di taci ó Vipasana, el I oga, el Zikr islàmic, el
gir Sufí Mevlevi i el Treball i les Danses Sagrades de Gurdjieff. Però
finalme nt é s l'e nseny ança provi nent de l' Advai ta Ve danta o No-dualitat,
transmesa a través dels mestres Eckhart Tolle, Robert Adams, Ramana
Maharshi, Jean Klein, Francis Lucille i Rupert Spira, que es convertirà en la
base de l seu propi camí.
És el 1993 amb l'ense nyança de l mestre polonès Jerzy Grotowski que
s'uneixen les seves dues grans passions, l' art performatiu i la via i nteri or.
Entre 1998 i 2010 treballa en diverses ocasi ons amb els hereus i continuador s
de la recerca de Grotowski, Thomas Richar ds i Mario Bi agi ni, i amb alguns
dels col· laboradors esse ncials de Grotowski: Maud Robart, Jair o Cuesta, Ji m
Slowiak, Abani Biswas, Zygmunt Molik… Dels quals aprèn eleme nts
performatius que pertanyie n a la recerca de Grotowski, com també una
manera especial de treballar amb ells.
Aquest serà u n punt c lau en la trajectòria de l'Anna, quan s'uneixen en e lla
la Via Directa de l'Advai ta Vedanta i l'aspecte interior de la pràctica
performativa indi cada per Jerzy Grotowski, descobri nt la possibi litat d'u na
via Advàitica pràctic a, plenament senti da i celebrada en la vida. Un camí
pràctic enllaçat amb la tradició de l'Advai ta Vedanta, que ens guia vers la
nostra naturalesa essenci al, i amb la tradició de l'Art com a vehicle de

Grotowski, que ens porta a la dissolució de la sensaci ó de separaci ó entre
subjecte i objecte en una experiència de no-duali tat. Dues vies, l'Advàiti ca i
la performativa (acci ó-relació) no-dualista que es compleme nten i ens
proporcionen una experiència profunda de la naturalesa de la realitat i la
possibili tat de viure aquesta realitat en tots els camps de la nostra
experiència. L'art es converteix en un vehicle per a l'experiència de la noduali tat, per a la vida adv àitic a. Una nova manera de viure, plename nt e n el
món i al mateix temps amb comple ta llibertat respecte del món.
Des de 2013 si tua el seu espai de vida en un entor n rural, en un ci m lluminós
i silenciós. Actualme nt imparteix cursos, seminaris, retirs a la natura, i
sessions d'acompanyament en la via advàitica plena. Prepara la creació d'una
comuni tat de vida Advài tica i pràctica performativa no-dualista.
Directora i coordi nadora de l'Any Grotowski a Barcelona 2009 amb el su por t
de l'Institut de l Teatre i del Consolat de Polòni a a Barcelona. Director a i
coordi nadora del projecte GRA a GRA 2010 —trobade s internaci onals
entor n del treball i el llegat de Jerzy Grotowski— amb el suport de la
Generali tat de Catalunya, l'I nsti tut del Teatre i la col·laboraci ó de l
Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards.
Traductora i coe ditora de l llibre de textos de Grotowski, Teatre i més enllà.
Textos selectes 1969-1995, Fragmenta, Barce lona, 2009.
Coordi nadora i traductora del D ossi er Grotowski (amb la traducció de tre s
textos de Jerzy Grotowski i articles de Kris Salata, Inês Castel-Branco i Anna
Caixach), a "Estudi s Escènic s", núm. 36, Diputaci ó de Barcelona i Institu t
del Teatre, hivern 2009.
Directora i traductora de la pub licaci ó "GRA a GRA 2010. Mirade s sobre
l'acte performatiu" (amb la traducci ó de textos de Jerzy Grotowski, Kris
Salata i Antoni o Attisani), dese mbre 2010.

Autora de:
«El teatre de Grotowski: una gran aventur a personal», a "Entreacte", núm.
167, estiu de 2009;
«La tècni ca or gàni ca de l'actor. Un camí cap a l'invi sible», a "Estudi s
Escènic s", núm. 36;
«El Workcenter a Barce lona. Un teatre possible», a "GRA a GRA 2010.
Mirades sobre l' acte perfor matiu ";
«Una poesia che si fa umana — Margarida Xirgu», a Actoris Studium Album
#2. Eredità di Stani slavskij e attori del sec olo grottesc o, Edizi oni de ll'Orso,
Alessandria, 2012;
«El cos. Espiri tuali tat orgànic a», a Espiritu als sense reli gió, Laia de Ahumada,
Fragme nta, Barcelona, 2015.
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