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Ananda Dansa ha realitzat la seua particular lectura del conte de Collodi 

i l'ha dotat d'una atemporalitat que ens permet veure, als personatges i a la 

història, com a contemporanis del segle XXI. D'ací el títol: PinoXXIo. Però no és 

l'única peculiaritat de l'espectacle. També hem volgut ressaltar en el títol el fet 

que el personatge de PinoXXio està interpretat per una dona. I no obstant açò 

hem eliminat qualsevol connotació de gènere. 

Així mateix, ha despullat la història dels seus aspectes iconogràfics més 

coneguts i ha cercat el substancial: la relació entre Gepeto, el pare i Pinoxxio, 

el fill. 

Gepeto vol que Pinoxxio siga com ell ha imaginat que ha de ser un fill; 

per contra, Pinoxxio manca d'experiència i vol descobrir el món. Per a ell tot és 

nou, tot li sorprèn, tot li meravella. Per açò es resisteix a sotmetre's a les regles. 

La història, la nostra història, és la història d'aqueix enfrontament i de 

com aqueix enfrontament solament pot resoldre's negociant, acceptant a 

l'altre, sense imposicions i amb amor. 
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La companyia ANANDA DANSA, Premi Nacional de Dansa 2006, ens 

porta un espectacle contemporani i personal inspirat en l'immortal conte de 

Collodi. Un espectacle que tracta de la complexa relació entre pares i fills, de 

com les ànsies de papà Gepetto per educar al seu fill són inversament 

proporcionals a les ganes del fill Pinoxxio per seguir els seus impulsos, de com 

la vida que tot jove cerca és la que guanya amb les seues pròpies batalles… 

Un espectacle per a tots els públics que no abandona el to poètic i divertit que 

marca el segell de la companyia. 

Versionar aqueixos textos màgics que ens obrin la porta al difícil i cada 

vegada menys visitat territori de la imaginació –Alicia, Peter Pan, El mag d’Oz–, 

textos que ja estan en la memòria col·lectiva dels que són xiquets hui i dels que 

van ser xiquets ahir, ha sigut una de les línies d'actuació de ANANDA DANSA. 

Visitar-los ens dóna motiu per a suggerir altres possibles lectures als 

espectadors; lectures que sense contradir allò més conegut del conte, amplien i 

profunditzen la seua visió. 

Tornar a escriure'ls para la dansa-teatre amb el cos, amb el gest, amb la 

música, aqueix és el nostre repte. Però no és l'únic. ANANDA DANSA intenta 

que les seues versions siguen estèticament útils, que no es limiten a mostrar 

sinó que subratllen aquells aspectes de la història més propers a l'espectador 

actual. Que ens divertisquen, sí, però que també ens facen buscar aquella 

llavor de reflexió que es manté oculta en el cor de les millors històries. Les que 

van emocionar als pares d'ahir, i que tornaran a emocionar-los hui, quan 

renoven amb els seus fills aqueix pacte d'amor que ens permet seguir recorrent 

junts el difícil i apassionant viatge que és la vida. 

Creació i Direcció Rosángeles Valls i Édison Valls  
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UNA PRODUCCIÓ D’ANANDA DANSA  

 

ANANDA DANSA ha de triar molt bé les seues posades en escena, la 

manca del llenguatge parlat en els nostres espectacles i la nostra aposta per 

l'exclusivitat de l'ús coreogràfic i dramàtic de la dansa limiten les nostres 

eleccions però també ens obrin nous camins. Versionar textos que pertanyen al 

nostre patrimoni cultural, i versionant-los reinventar-los, no és triar un camí 

fàcil, sinó el difícil, el camí de l'exigència. Aconseguir que després de la diversió 

quede alguna cosa més, alguna cosa més profunda que impregne el nostre cor 

i faça més pura i més solidària la nostra manera de mirar als altres. A aqueixos 

altres que, inclús semblant diferents, no són sinó una imatge de nosaltres 

mateixos, en diferents llocs, en diferents moments del nostre pas per la Terra. 

 Sempre que rellegim els clàssics, textos originals de les grans faules 

literàries sovint “tocades” per la indústria cinematogràfica, ens mou la sorpresa. 

Les seues versions amb excés de “amabilitat dramàtica” oculten les més de les 

vegades la intenció dels seus autors. Comparativament Pinocchio és sens 

dubte el pitjor versionat, o millor dit el millor manipulat, i encara que les grans 

obres, fins i tot mutilades, guarden part del seu interès, la ximplesa de les 

versions de Pinocchio han arribat a reduir el viatge cap a la recerca d'un mateix 

a un decàleg moral i de alliçonament a través de l'opció única “Obediència o 

càstig”.  

Per açò, i per a que la versió que proposem siga estàticament útil, hem 

procurat subratllar els aspectes de la història que puguen ser reflex del que és 

social i humà en present, en un ací i ara útil per a l'espectador, per a 

l'espectador directe (el xiquet) i per a l'espectador testimoni (el seu adult 

acompanyant). I en un moment en el qual l'educació dels fills es basa en el 

diàleg, tant en l'escola com en la família, i en fer compatible l'aprenentatge amb 

els interessos del xiquet, resulta una bella aventura compartir a través de l'art 
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les històries universals, que ho són perquè el seu interès és objectiu de tots els 

homes i de tots els temps.  
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 EL NOSTRE PINOCCHIO  

Italo Calvino afirmava que no es podia concebre el món sense Pinocchio, tot i que confessava 

que no era una faula per als xiquets sinó per als pares. 

Quin és en essència l'argument de Pinocchio? Del nostre Pinoxxio. 

Aquest Pinocchio amb aqueixes dues x, l'explicació de les quals es dóna més a 

baix. Molt senzill: Pinoxxio és una història de solitud i també una història de 

autodescobriment. I de descobriment de l'altre. Gepetto està sol. I per a alleujar 

la seua solitud crea un ninot que represente a aquell fill que mai va tindre. I així 

naix Pinoxxio. Però Pinoxxio quan naix és ja un xic jove, però li manca 

l'experiència de la vida que hauria anat adquirint amb el pas dels anys. Papà 

Gepetto intenta imposar-li normes, però Pinoxxio –aquest Pinoxxio 

xiquet/xiqueta, nounat/adolescent- no les entén i no les accepta. Es deixa guiar 

per impulsos, per allò que li agrada o li diverteix. Mentre que li avorreix tot allò 

que significa estudi o aprenentatge. Ni Pinoxxio és com Gepetto voldria que 

fóra, ni Gepetto és el company de jocs que a Pinoxxio li agradaria que fos. 

D'ací, la incomprensió. I de la incomprensió, l'allunyament. Gepetto se sent 

derrotat, està de nou sol. Però quan la vida de Gepetto corre perill, es produeix 

el miracle: Pinoxxio arrisca la seua per salvar-lo. Per primera  vegada, Pinoxxio 

ha fet alguna cosa per algú que no és ell mateix. I també per primera vegada 

Gepetto acabarà acceptant que Pinoxxio no és, ni serà, com el voldria que fóra, 

sinó com el propi Pinoxxio anirà construint-se a partir de la seua experiència. I 

a partir d'aquell moment els dos comencen a comprendre's. I a estimar-se. 
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Ana Luján, primera ballarina del Rambert Ballet i artista invitada de Phoenix Dance, 

INTERPRETA A PINOXXIO  

Toni Aparisi, Premi Max al Millor intèrpret Masculí de Dansa. INTERPRETA A GEPETTO  
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PLÀSTICA I FORMA DE LA POSADA EN ESCENA  

  Pensem que per a posar en valor l'argument als espectadors de hui, 

convé distanciar-se d'una plàstica costumista. 

  Els xiquets i pares que vegen el nostre espectacle Pinoxxio han de 

veure's reflectits en escena, i per a això crearem una estètica (que abaste tant 

a la indumentària dels personatges, com al colorit de la música, a la manera de 

ballar, a la il·luminació i escenografia) que s'allunye de la iconografia clàssica 

del conte i l’acoste al present i el projecte cap al futur. 

  Al cap i a la fi estem parlant de la relació dels pares amb els seus fills, 

tema objectivament universal i general. Açò no vol dir que acostem el nostre 

Pinoxxio a l'actualitat (músiques modernes i recognoscibles, indumentàries 

actuals, balls a l'ús, etc.) més aviat que dotarem d'una contundent atemporalitat 

a tota la posada en escena.  

La línia de recerca sobre la qual hem treballat s'inspira en l'obra 

escultòrica de Bruno Walpoth: 

                                                 

“…El cromosoma X és uns dels cromosomes sexuals, de l'ésser humà i altres mamífers, aquest 

cromosoma està present tant en individus femelles com en mascles. En els éssers humans 

està situat en el parell 23. Quan en el parell 23 es dóna XX el sexe de l'individu és 

cromosòmicament anomenat femella. En cas que siga XY el sexe de l'individu serà 

cromosòmicament mascle”. 
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Soledad Porras… ”la major qualitat que aporta a la societat el personatge de Pinotxo és el ser un xiquet normal, no un 

xiquet model com tampoc és modèlica ni convencional la societat reflectida…Passant d'experiència en experiència, en 

un continu procés d’autorealització, un ninot de fusta arriba a convertir-se en un jove com tants altres” 
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PinoXXio de Carlo Collodi. Versió lliure d’Ananda Dansa  

Creació i direcció:  Rosángeles Valls i Édison Valls 

Ballarins-Intèrprets: Ana Luján, Toni Aparisi, Paloma Calderón, Esther 

Garijo, Miguel Machado, Cristina Maestre, Sara Canet. 

Direcció d’escena                       Edison Valls 

Direcció coreogràfica           Rosángeles Valls 

Música original            Pep Llopis 

Direcció Orquestra                     José Luis Bueno Cardeñosa  

Escenografia    Édison Valls 

Coreografies             Toni Aparisi en col·laboració amb:  

                                                    Ana Luján, Paloma Calderón, Esther Garijo, 

                                                Miguel Machado, Cristina Maestre, Sara Canet 

     y Rosángeles Valls                                                                                  

Il·luminació              Emilio Lavarías 

Vestuari              Pascual Peris 

Música en directe            Ensemble Orquesta Sinfónica VERUM                     

Realització banda sonora           Ensemble Orquesta Sinfónica VERUM  

Estudi de gravació    Teatros del Canal 

Fotografia     Jordi Plá – Vicente A. Jiménez  

Disseny gràfic    Claudio Zirotti 

Maquinària     Carlos Hinojosas  

Producció executiva   Mercedes Vives 

Disseny de producció                  Rosángeles Valls – Ananda Dansa    

                          www.anandadansa.com   
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                                           PINOXXIO  

- Un espectacle de gran format per a tots els públics. 

- 12 persones: 7 ballarins i 5 tècnics. 

- Data d'estrena: 12 i 13 de desembre 2015 en el nostre espai de 

residència: Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna. 

- Estrena nacional: 19 de desembre de 2015 en els Teatres del 

Canal de Madrid, sala Verda. Fins al 3 de Gener de 2016. 16 

Funcions. 

- MÚSICA EN DIRECTE: interpretada per un Ensemble de l'Orquestra 

Simfònica VERUM.  S'ofereix  en gira  l'opció  de  música  en directe 

– mínim tres representacions en la mateixa plaça –  

- ORQUESTA SINFÓNICA VERUM, fundada en 2007, en Tomelloso 

(Ciudad Real) per Bodegas y Viñedos VERUM. Director Artístic 

Miguel Romea. Treballa amb els Teatres del Canal des de fa dos 

anys. Han acompanyat un parell de vegades a l’English National 

Ballet de Tamara Rojo i Ballet de Sodre que dirigeix Julio Bocca. Han 

interpretat les Sarsueles “La Corte de Faraón” i “El Caserío” i l'òpera 

“La veu humana” amb María Bayo. 

PINOXXIO és un espectacle produït per ANANDA DANSA 

 En coproducció amb: Teatres del Canal, Gran Teatre Antonio 

Ferrandis/Ajuntament de Paterna. 

Col·laboren: CulturArts-Generalitat Valenciana. Ajuntament de 

València.  

Aquesta companyia compta amb una ajuda a gira de l’INAEM. 

PINOXXIO està inclòs en el catàleg d'espectacles seleccionat en el 

Programa Platea 2016 

                                       www.anandadansa.com 

  

http://www.anandadansa.com/
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CONTRATACIÓ GIRA:  

                            

LA CRÍTICA: 
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                  Revista especialitzada en Dansa: ETER.com  (19-12-2015) 

  Pinoxxio de Ananda Dansa una delicia para amantes de la danza 

 
 

19.12.15 

 

Mentiría si dijera que este espectáculo me ha gustado. Mentiría porque me ha enamorado. He disfrutado 

de cada instante; y conmigo, cada niño, padre y abuelo que llenaban la Sala Verde de los Teatros del 

Canal.  

 

La iluminación, el vestuario, la escenografía, la música, los músicos, las coreografías, los 

bailarines, la creatividad, LA IMAGINACIÓN. Todo en este espectáculo es excelente.  

 

Esta historia de Pinoxxio, basada en el cuento de Collodi, nos habla de la relación de un padre y un 

hijo y lo compleja que puede llegar a ser. Es un espectáculo que nos divierte y nos hace pensar. Un 

espectáculo de danza contemporánea de alta calidad donde todos los elementos se conjugan para 

emocionar al espectador. Un espectáculo que derrocha imaginación.  

 

Y no hace falta ser un niño para disfrutarlo. Pienso en mis amigos y conocidos profesionales o 

estudiantes de la danza y lo mucho que ver este espectáculo puede aportar a su bagaje dancístico.  

 

Pormenorizando diré que Toni Aparisi, Premio Max 2007, es un excelente bailarín, pero también un 

gran intérprete capaz de dar vida al personaje de Gepetto y transmitirnos su estado vital en cada 

momento de esta historia. Es además el coreógrafo, en colaboración con Ana Luján, Paloma Calderón, 

Ester Garijo, Miguel Machado, Cristina Maestre, Sara Canet y Rosángeles Valls.  
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Ana Luján, primera bailarina del Rambert Ballet, está maravillosa en su papel de Pinoxxio. Su danza, 

de madera al principio -fría y mecánica-, poco a poco se va transformando ante nuestros ojos hasta 

convertirse en una danza cálida y humana. Muy expresiva, se ha ganado rápidamente el afecto de los 

niños, y los no tan niños.  

 

Los demás componentes del elenco, Paloma Calderón, Ester Garito, Miguel Machado, Sara Canet 

y Cristina Maestre son estupendos bailarines y derrochan simpatía durante toda la función.  

 

El Ensemble de la Orquesta Sinfónica VERUM nos ha regalado los oídos con una interpretación 

magistral de una deliciosa música de Pep Llopis creada especialmente para esta obra. No he 

encontrado en Internet el nombre de los músicos. Si alguien me los puede enviar, con gusto pediré que 

se edite este artículo para incluirlos.  

 

La compañía Ananda Dansa, Premio Nacional de Danza 2006, continúa con este programa su recorrido 

por los textos de la fantasía infantil. Anteriormente ha coreografiado “Alicia”, “Peter Pan” y “El mago de 

Oz”.  

Dirigida por Rosángeles Valls y Edison Valls, la compañía se caracteriza por una estética muy 

cuidada en unas producciones impecables.  

 

Por supuesto recomiendo ver este espectáculo. Es absolutamente genial.  
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