
Virino
Un cercle, flames, dones, 

noies...  La innocència, que 
curiosa, entra al mig de la 

rodona. Comença la música, 
no sap què fer mentre mira 

atònita deixant-se endur pels 
compassos de la cançó. Ella 

és i serà VIRINO. Així comença 
l’espectacle que duu el mateix 

nom.

Gemma Sanahuja i Castellà



Dos elements, el foc i la 

llum, que dialoguen 

mentre deixen entreveure les ombres 

d’allò que ens han ensenyat a amagar.

Una paraula que moltes han 

rebutjat per sentir-s’hi 

atrapades i d’altres lluiten perquè no 

els sigui negada la condició.

Virino és Dona

Sis lletres que formen un mot 

simple (o complex, segons 

com es miri) i contundent, marcat amb 

sang i foc durant la història del nostre 

món, i dels que tenim més a prop i més 

lluny.

Cinc noies que creen una 

atmosfera intimista, 

que dansen, que juguen amb el foc, 

que fan riure i somriure.

 

Quatrefases cícliques 

que ens transporten a la lluna i ens 

connecten amb els nostres cossos.

Tres d i s c i p l i n e s 

entrellaçades que ens 

mostren l’alegria dels equilibris, la 

fortalesa dels malabars i l’alliberament 

de la dansa.



com dèiem, fa dos anys semblava que 

es tancava el cercle, tornava a aparèixer 

l’ocasió de viatjar i mostrar el seu circ de 

carrer.

Però per poder fer una gira es necessita un 

espectacle, així que van decidir recuperar 

una idea que havia quedat en esborrany. 

Una idea que els tocava de prop, i de ben 

endins: el cicle menstrual. Tot i que en els 

últims anys és un tema que sembla que 

està de moda, encara queden molts tabús 

al seu voltant. Encara no se’n parla amb 

normalitat i encara continuem veient 

per la televisió compreses amb sang 

blava, com si el color vermell (o granat, 

o més rosat, o més violeta, o més tirant a 

negre...) de la sang insultés el públic.

Així doncs, durant 30 minuts entrem a 

cada una de les quatre fases del cicle de 

la mà d’una nena que inicia aquest viatge per 

Aquest compte enrere són somnis 

i il·lusions però també dificultats i 

pèrdues. La creació d’un espectacle i 

la materialització d’un projecte té els 

seus altibaixos, les seves renuncies i els 

seus imprevistos. Malgrat tot, aquestes 

cinc noies estan apunt d’aconseguir allò 

que s’havien marcat. Per això, elles ja 

no compten enrere, elles comencen a 

comptar endavant.

Han passat dos anys des que se’ls va 

presentar l’oportunitat de preparar una 

gira per Colòmbia, però en aquell moment 

només tenien esbossos del que podria ser 

un espectacle multidisciplinari. Als inicis 

del grup de malabars, PirArt, flotava la 

idea d’un viatge a llatinoamèrica per fer 

un intercanvi escènic. En aquella ocasió 

el país era Equador, però les dinàmiques 

del moment van fer centrar els esforços 

en la creació i cohesió del grup. Ara bé, 



[Virino és dona en esperanto]
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primera vegada. Virino vol reapropiar-

se d’aquests canvis perquè puguin ser 

viscuts amb llibertat i naturalitat.

Virino són l’Aida, l’Ali, l’Ana María, la 

Laion i la Lu, però també la Yeman i la 

GemmaG que han hagut de canviar el 

seu ordre de prioritats a mig camí, però 

sense les quals aquest espectacle no 

tindria el mateix sentit. De la mateixa 

manera que tampoc s’entendria sense 

la Gembe, la Laura o la Jasmina. Són 

molts anys de crear i imaginar juntes. 

Són 9 anys de compartir assajos amb el 

Tito, l’Isard, l’Aleix i el Nico. Ells també 

expliquen una part del camí recorregut 

fins aquí.

I jo, que fins no fa gaire estava creant al 

costat d’aquestes donasses, me’n sento 

orgullosa i feliç de veure fins on hem 

sigut capaces d’arribar.


