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DADES PERSONALS

Núria Iglesias Rodríguez 

669.647.154 

suskeda@gmail.com 

piromanadargos.tumblr.com 

BIOGRAFIA

Piròmana d’Argos és el nom rere el que es troba Núria Iglesias 

Rodríguez,  artista  multidisciplinària,  nascuda  l’any  86.  Se 

submergeix en les arts escèniques a partir del ’09 fruit del seu 

interès en la recerca del propi llenguatge creatiu. El cos i el 

moviment són els eixos vertebradors del seu treball. Les seves 

peces aprofundeixen cada vegada més en la investigació del cos 

com a canal, on fragilitat i força humanes, essent una sola 

cosa, poden arribar a trascendir l’espai íntim i comunicar allò 

que  és  universal.  El  seu  mètode  de  treball  és  intuïtiu, 

sensorial, visceral i confiat. Adquireix de forma autodidacta 

experiència  en  les  arts  plàstiques,  les  audivisuals,  la 

fotografia i l’escriptura, transformant-les per fer d’elles el 

mitjà que millor expressi el seu llenguatge. 

FORMACIÓ

- 2010 / Centre d’Estudis Teatrals de Girona. 

- 2012 / Estudis de Teatre (Pedagogia Lecoq).  

- 2013 / Mètode Keep Moving (Mercè Boronat). 

Realitzo intensius i pràctiques regulars amb Paola Rizza i 

Christophe Marchand (École Internationale de Théâtre Jacques 

Lecoq), Matej Matejka (Actor i director del Teatre ZAR i 

col·laborador al The Grotowski Institute), Lluís Elías (Els 

Joglars), Alberto Velasco, Los Corderos, Roser López Espinosa, 

Big Bouncers, Helena Pellissé, Mehdi Fajadour, Pau Aran, Vera 

Mantero, Hisako Horikawa, Grzegorz Ziółkowski, Michael 

Schumacher, Kristie Simsom, Thomas Hauert, Julyen Hamilton, 

Dominik Borucki, Urs Stauffer, Axis Syllabus, Constanza Brnic i 

Mal Pelo, entre d’altres. 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DESTACADA

PECES INDIVIDUALS I COL·LECTIVES  

- 2012 / ‘We Can’t be Heroes?’ (Dir. Mercè Boronat - BCN). 

- 2013 / ‘Birds’ - Allan Kaprow (Fundació Tàpies - BCN). 

- 2014 / ‘Preludi’ (Festival Ex’Abrupto - Moià). 

- 2015 / ‘L’espai és a dalt’ (Pl. Catedral -Vic //TPK - Hospitalet). 

- 2015 / ‘Zoom Out’ (Konvent.0 - Cal Rosal). 

- 2016/ ‘Uncions’ - Fina Miralles (Museu Mediterrània - Torroella) 

- 2016 / ‘Pulsió’ (Espai Brossa - BCN). 

- 2016 / ‘Im-maculada Concepció’ (La Bonne - BCN). 

- 2016 / ‘Asfalto’ (Mercat de les Flors - BCN). 

- 2016/ 'Binaural' (FADE Festival d'Art Digital - La Cellera de Ter). 

RESIDÈNCIES I BEQUES 

- 2013 (NY) / Residència creativa a Nova York actuant a Grand 

Central, Central Park, PS1 (MoMa), al Mikhail Baryshnikov 

Arts Center (BAC) i al Center for Performance Research (CPR) 

sota la direcció de Mercè Boronat. 

- 2015 (SINGAPUR) / Beca internacional en art comunitari 

otorgada per Nau Côclea. Participo en el projecte ’This is 

mailto:suskeda@gmail.com
http://piromanadargos.tumblr.com


home’ sobre habitatge, identitat i memòria, a través de la 

performance i la videodansa. 

- 2016 (BCN) / Ajut a la creació pel projecte ‘Pulsió’ amb 

Primo Gabbiano i Visual Pal (C.C. Sandaru i Espai Brossa). 

- 2016 (BCN) / Ajut a la creació pel projecte ‘Asfalto’ en 

salut mental col·lectiva (Obertament). 

- 2016 (ITÀLIA) / Beca internacional de residència per a la 

recerca artística a Rad’Art otorgada per Bòlit (Centra d’Art 

Contemporani de Girona) pel projecte ‘GESTO INNATO’. 

JORNADES I SEMINARIS 

- 2015 / ‘VII Jornada Internacional de Performance 

A.R.T.T.’ (Centre d’Art Contemporani TPK). 

- 2016 / Seminari ‘La performance: perllongació del part’ a 

càrrec de DUODA (Recerca de dones / Universitat de BCN). 

DES DE… 

- 2012 / Membre del col·lectiu de performance Corpologia 

(Gresol Art). 

- 2013 / Integrant de formacions musicals efímeres on 

s’integren moviment, veu, música i improvisació com ‘El Paco 

y la Niña Chiruqui’. 

- 2015 / Membre del col·lectiu Lluitactiva’t (Investigació 

sobre el patiment a l’espai públic a través de la 

performance). 

- 2015/ Integrant del grup d’improvisació i performance ‘Ocells 

al cap’. 
- 2016 / Col·laboradora com artista i assistent per Denys 

Blacker en motiu del postgrau que cursa a Anglaterra sobre 

telepatia, sincronicitat i art. 

PROJECTES PROPIS 

- 2015 / ‘COR’. 

- 2015-2016 / ‘A SEED OF THE SUN IN SINGAPORE’. 

- 2016 / ‘EL CORATGE DE LES CREUS’. 

- 2016 / ‘GESTO INNATO’. 

EXPOSICIONS 

- 2016 / ‘Mar-e-velles del no-res’ versa sobre el projecte ‘EL 

CORATGE DE LES CREUS’ (Museu de la Mediterrània - CAT). 

COCREACIÓ i COL·LABORACIÓ 

Treballo amb artistes com Primo Gabbiano, Kota Nomi, Visual Pal, 

Natàlia Espinet, Denys Blacker, Fina Miralles, Lesley Yendell, 

Mireia Zantop, Montsé Seró, Clara Garí, el col·lectiu SlideMedia 

(Arts digitals) o Utopía BCN (Teatre social). 

FESTIVALS 

ExAbrupto (Festival d’art), EnAct (Festival de Performance), 

Grand Tour de Nau Côclea (Festival itinerant d’art), FEM 

(Festival internacional d’art d’acció), PoetesFerits (Festival 

d’art),  Kinètic Performàtic (Festival de performance), FADE 

(Festival d’art digital de La Cellera de Ter), Cel·Av (Festival 

de videoart - Konvent.0) L’Altre Festival (Festival sobre Salut 

Mental). 



PROJECTES 



COR 
corsuskeda.blogspot.com 

http://corsuskeda.blogspot.com


Projecte d’investigació artística multidisciplinària 

dut a terme en residència al febrer del 2015 a la 

casa  i  l’entorn  on  vaig  néixer  i  créixer,  a 

Susqueda. Durant el procés de recerca, els detalls 

del meu llenguatge creatiu van anar aflorant a la 

consciència i adquirint claredat. Va ser un viatge 

intern en recerca de la nena que vaig ser i continua 

vivint a dins per elaborar des d’un lloc, més enllà 

de mi i des de mi, una narració poètica i rica sobre 

l’absència. És la unió -mitjançant el joc- del dol i 

el cor i com des d’aquest espai que apareix en dansa 

amb el món, sense resistència ni voluntat, només amb 

silenci i escolta, allò que se sent a fora, des de 

dins i allò que se sent a dins des de fora, esdevé 

una  sola  cosa.  És  des  d’aquí  com  vaig  arribar  a 

l’objectiu que em proposava: comunicar allò que va 

més enllà de la individualitat, però que només pot 

sorgir-ne des d’aquesta. És una indagació que pren 

per guia concreta i física els esbossos d’invents 

que el meu pare va deixar en herència en una petita 

llibreta quadriculada. Fent ús de diferents mitjans 

artístics vaig transferir els esbossos a moviment, 

poesia,  so,  vídeo,  collage,  fotografia,  dibuix, 

tenint per base essencial el cos i tot l’imaginari 

que després de la pràctica física emergia. 

���  



ENLLAÇOS I TASTETS 



���

Antígona/Cor - Àlbum de poesia musicada

http://piromanadargos.bandcamp.com/album/ant-gona-c-o-r 

‘...Rebo besllum tentinejant i s’esberla el marbre 

corpori en esquerdills, quan la claror de la 

vesprada es contagia del cant insistent dels 

grills...’  

Cor(ll)age IIII - Collage d’una sèrie
https://www.youtube.com/watch?v=JyjsVX6vURI&feature=youtu.be 

http://piromanadargos.bandcamp.com/album/ant-gona-c-o-r
https://www.youtube.com/watch?v=JyjsVX6vURI&feature=youtu.be


Se Us Queda - Fragment en prosa

‘Jugo al riu, com quan tenia vuit anys. Ara, després 

de vint, torno a ell. Jugo. Sóc. No hi ha més. Tot 

passa. És lent. Pacient. Més enllà d'avorrit. Des de 

l'ull que ho veu, m'és estrany. Veig a algú que es 

mou. Té història i és sense ella. La identitat i el 

ser es dilueixen de forma mútua en una dansa suau, 

com el corrent imperceptible que sota l'aigua es 

manifesta. Jugo al riu, com quan tenia vuit anys i 

deixo que les coses em passin i passin. Així, sola, 

sempre m'és més fàcil, lleuger, suportable, 

possible. Vull respondre des del silenci. Si no 

somric, no és per res. Només que el cor em va més 

lent. Si aneu al riu, ell, se us queda la tristesa.’  

Micro/Macro(COR)mos - Videodansa i fragment en prosa 

https://www.youtube.com/watch?v=2HCy3kM9N-c 

‘...Alimentava el meu món de faules cinètiques i de 

visions. El pas que m'hi conduïa era fora del meu 

perímetre de joc. Ella esdevenia un desig, un mite, 

un misteri i aquesta densitat de la foscor que la 

concretava encenia dins meu riqueses. Alguna cosa en 

mi s'hi reflectia, llavors, els arbres esdevenien 

miralls com també les pedres...’  

���

https://www.youtube.com/watch?v=2HCy3kM9N-c


Geometria VII - Vídeodansa, sigil i prosa poètica

https://www.youtube.com/watch?v=c16g5l9AK88 

‘TOT en un toc ÉS afusellar la carn i tenir set deus, 

és prenyar-se d'aigua i abeurar l'ànima, és vessar 

la ràbia i escantellar una vesprada, és veure el sol 

allí enllà, rere les muntanyes, i saber que 

t'escalfarà els peus quan els estels bressolin la 

paüra. Tot -  DINS MEU - és reflectir el buit en la 

mirada de l'altre. Mal serà si ombres esperpèntiques 

m'escup, perquè retornaran purgant els seus ulls. 

AL COR hi tinc allotjada una bruixa que es repenja 

gràcil i sàvia de manxiula en manxiula: les arestes 

plomoses de les seves flors blanques fan 

confidències acariciant-li l’entranya.’

   

���

https://www.youtube.com/watch?v=c16g5l9AK88


EL CORATGE DE LES CREUS 
elcoratgedelescreus.blogspot.com 

http://elcoratgedelescreus.blogspot.com


Investigació artística multidisciplinària d’entranya 

iniciat al juny del 2015 al Parc Natural de Cap de 

Creus (Girona) i que continua naixent, els objectius 

del qual giren al voltant de l’ordre simbòlic que 

habita  el  cos  en  relació  a  l’espai  on  es  duu  a 

terme; l’accés al coneixement intern del paisatge 

extern; i l’expressió a través del llenguatge poètic 

on la identitat es torna arquetípica i mitològica i 

a on allò que encara es desconeix, es va sentint i 

clarificant, escollint i destriant, després de ser 

cuit en l’espai secret de l’inconscient. Es tracta 

de treballar en aquesta línia sensible i subtil on 

les capes perceptives que emergeixen fent-se canal, 

ofereixen allò que fa de la intuïció i el concepte 

esdevinguin una sola cosa. Aquesta recerca es basa 

en  la  immersió  dins  l'univers  aquàtic  i  com  les 

visions transcrites a través de les arts visuals i 

corporals  són  extensions  interiors  de  l'espai 

exterior.  És  un  joc  de  reflexos,  on  el  que  és 

microcòsmic  i  íntim  traspassa,  esdevenint  el 

coneixement intuïtiu d’allò macroscòpic i universal. 

Les referències que aporten riquesa a aquest treball 

es basen tant en l’experiència com a dona en relació 

a  l’entorn  com  en  textos  antics  de  mística, 

alquímia, ciències naturals (sobretot fauna i flora) 

i mitologia de la cultura mediterrània.

�  



ENLLAÇOS I TASTETS 



KA - Videodansa - Diàlegs de tramuntana

https://www.youtube.com/watch?v=H_s4vYuk83c 

L’alè - Cor(ll)age en moviment i poema

https://www.youtube.com/watch?v=s-RiY_XIsns

���

���  

https://www.youtube.com/watch?v=H_s4vYuk83c
https://www.youtube.com/watch?v=s-RiY_XIsns


El silenci de la sal V - Cor(ll)age i prosa poètica

‘Que el foc surti fent flames i siguin plomes 

d'ocell - diu l'esperit d'un Fènix, i el verb 

segueix naixent... Que allà on el Sol estima al 

vent, i a on la Lluna se submergeix, en surtin 

perles per fer un collaret. Que aquí on la Lluna 

nodreix a l'aigua, i a on el Sol és a raser, en 

surtin ombres d'esgarrapada per un enginy d’acer. 

Branca, veta pètria, nervi de larva, protegiu el 

jardí perquè allà on les espines envolten al tall,  

les pires enceses dibuixin un ball. Ajudeu a fer 

que monstres i feres celebrin cremar, mentre es 

veuen les cartes sota Sant Sebastià. Absteniu- 

vos del turment de no tastar el fruit: el regalim 

és la fuita que plau a la mancança més profana. 

Ja arribarà la nit sacra, on sou les més destres 

en vetllar per l'empremta de l'entranya. Feu de 

la joia un cove, perquè la sirena hi aboqui allò 

que és més despert i guariu així a l'albada, 

donant-vos al no-res. Deixeu rastres al voltor 

golós que vol tot el peix, traieu-lo del suplici 

xiuxiuejant sibilants, insistents, coagulants, 

fins que els líquens del martiri complaent que el 

cobreixen des de l'arrel, el despullin albirant 

la certesa indefugible de la manca d'un dol propi 

- allò desconegut, sempre és una naixença -. 

Insinueu que en mi no va entrar mai, que el que 

només es pot veure, ell ho va voler furtar. Sóc el 

laberint que hi ha en l'univers microscòpic de la 

rosa, aquell en el que es va perdre i, enmig de la 

nit, com un infant, es va acovardir. Els trencs que 

tinc per ulls, deixen passar la llum. Tinc la fam 

sobirana d'un insecte pacient. I d'allò que veig en 

faig sagetes per transformar-ho en encenalls. Així 

que vigila sàtir marí, qui riu últim, riu per si.’ 



���
‘Un extrem i l'altre emeten la coarticulació des de l'avenc sacre. L'onomatopeia, exaltació associativa de 

            dues espurnes que es fan mirall, vertebra la fosforescència d'un estiu de tenebra.’ 



Mística Automobilística - Detalls d’un retaule 

Fanzine d'autoedició en procés de creació on 

s’indaga en les revelacions i comprensions internes 

que tenen lloc durant la conducció automobilística. 

El caire que van prenen és similar al dels retaules 

o còdexs medievals on es narra de forma simbòlica i 

poètica un viatge espiritual. 

#  

Instal·lació expositiva del projecte 

Museu de la Mediterrània (2016)



SEED OF THE SUN  

IN SINGAPORE 
 seedsungapore.blogspot.com 

http://seedsungapore.blogspot.com


Projecte  artístic  que  consta  de  dues  parts.  La 

primera, en relació a un projecte d’art comunitari 

anomenat ‘This is Home’ com a encàrrec de Matt3r 

(Singapur) per a la comunitat de Queenstown i que 

gira  al  voltant  de  la  identitat,  la  memòria  i 

l’habitatge per ser dut a terme al llarg de quatre 

mesos, metodologia del qual es basa en el que ells 

anomenen  mapatge  psicogeogràfic  i  que  jo  vaig 

abordar  a  través  de  les  arts  performatives  i 

audiovisuals al llarg d’un mes. Aquesta residència 

creativa va ser possible gràcies a la beca concebuda 

per  Nau  Côclea  (Catalunya)  en  col·laboració  amb 

Brack  Unseen  (Singapur)  i  Singcat  (coordinadora 

entre  els  dos  indrets).  Al  mateix  temps,  vaig 

esbossar una segona part d’aquesta experiència sota 

el títol ‘A seed of the sun in Singapore’, en què 

continuava  indagant  en  la  meva  metodologia  de 

treball i llenguatge creatiu atenent principalment 

al joc i com en aquesta recerca del joc, el ser i la 

identitat es dilueixen i apareix una font de gran 

riquesa comunicativa. Teixint ponts entre les dues 

parts i a causa de la curta durada de l’estada a 

Singapur, el que es mostra són apunts experimentals 

de la investigació. A hores d’ara continua creixent 

aquest treball. Pel que fa a la primera part, vaig 

crear  una  exposició/instal·lació  que  circula  per 

diferents sales expositives de Singapur. També vaig 

dur  a  terme  un  taller  on  creàvem  amb  els 

participants una peça performativa. 

���  



ENLLAÇOS I TASTETS  



[TEKÈR]* Catasinglish Game - Prosa poètica multilingüe

*Si no hagués feel la melodia emesa per una TV 

aèria, no hagués atès al fet que alguna cosa en mi 

desestima la interferència. 

*For now, dir was és early, because yet he is in 

aquest space. [Tekèr]*  

*Chickens nivis i depilats, estigueu atents a l'hora 

del matrimoni amb els estòmacs. 

*Les mosques de Bengala exist, which evidencia that 

under the concrete empeny a savage dragon. Stay 

awake with your feet: entre dit i dit you put 

repel·lent or incense stick. 

*I have known a woman. Her shoulder bleds finish 

where her bottom starts. While I lunched, I knew 

another woman how her shoulder bleds revere the 

floor with the weight of the years. For now, jo hi 

tinc wings. 

PLAY CATASINGLISH GAME

�



Theme One: Fruits and Flowers - Travel Journal

‘1. Per què reculls tantes flors? 

Les recullo per la bellesa que em transmeten. Per la 

força i la fragilitat que desprenen. És un acte 

instintiu, no hi ha lloc per a la ment racional en ell. 

Senzillament, quan passejo, tinc l’impuls d’anar 

recol·lectant elements que d’alguna manera ressonen en 

mi. Llavors, dins el meu espai de treball, en vaig fent 

distints pilonets. Normalment, acabo fent pilonets amb un 

sentit intuïtiu i estètic determinat. En els últims 

temps, em guia la força cromàtica dels elements que 

recullo. Com també la seva càrrega simbòlica, la qual és, 

moltes vegades inconscient, fins que un dia, es revela el 

sentit de perquè vaig escollir recol·lectar certs 

elements. Aquest descobriment apareix normalment enmig 

dels processos creatius, quan em trobo remenant el 

material en si. És en ells i a través d’ells des d’on la 

comprensió es fa present. El procés creatiu, per mi, és 

ja, en si mateix, font de comprensió. Moltes vegades, 

tinc la necessitat imperant de posar-me a treballar per 

poder ordenar, en la mida del que és possible, algunes de 

les percepcions que rebo. Necessito exercir la 

creativitat (com diria una gran amiga), per poder tornar 

a estar en una espècie de buit que només és espai...’  

���

���  



Esbós audivisual III - Performance col·lectiva final

http://seedsungapore.blogspot.com.es/search/label/ 

‘...Alice and the residents had a surprise up their 

sleeves. Moving into a Stonehenge-like circle, they 

started an acappella choral singing of the Chinese- 

language lullaby ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ (Mother is Best), to Núria’s 

delight. The latter’s appreciation was not merely 

for the gift of the song – it was a particularly 

touching choice given the recent bereavement of one 

of the singers in the group. This was later shared 

with Núria – a true connection through the offer of 

vulnerability...’  

#

http://seedsungapore.blogspot.com.es/search/label/

