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Presentació
Dansalona, una programació conjunta de dansa

Dansalona, un esdeveniment cultural amb Barcelona i la dansa com a denominadors co-

muns, que respon a la voluntat de compartir experiències i emocions amb un llenguatge

universal i plural com és la dansa.

Es tracta d'una programació artística estructurada a partir de la suma de complicitats de

moltes entitats i pensada per a tots els públics, per a ciutadans de Barcelona i visitants

d’arreu del món, en diferents espais de referència, i en els principals teatres de la ciutat.

Tanmateix, amb la voluntat també de participar en la vida que tenen els carrers de Bar-

celona emmarcats en les diferents festes majors dels barris més emblemàtics de la Ciu-

tat Comtal, com per exemple, les festes de Gràcia o La Mercè.

Dansalona és un esdeveniment cultural al voltant de la dansa a Barcelona que vol situar

la nostra ciutat al costat de les capitals europees de referència mitjançant una oferta plu-

ral de dansa tant als carrers com als teatres durant els mesos d’agost i setembre.

Aquesta primera edició marca el punt de partida d’aquesta iniciativa que té com objectiu

principal convertir-se en un referent que arreli i a la vegada aporti una nova dimensió a

la imatge turística de Barcelona.

Organismes i entitats organitzadores

Aquest projecte és una iniciativa del sector escènic, públic i privat, impulsat pel Mercat

de les Flors i Focus, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Bar-

celona i el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA). I no hagués estat possi-

ble sense la implicació dels teatres que s’hi han involucrat i hi aporten la seva

programació: Almeria Teatre, Antic Teatre, Gran Teatre del Liceu, La Villarroel, el Mer-

cat de les Flors, el Poble Espanyol, la Sala Beckett, SAT!, Tantarantana Teatre, Teatre

Goya, Teatre Lliure, Teatre Poliorama i Teatre Romea
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Comença l’espectacle
Dansalona inicia la seva activitat amb un Acte Inaugural que tindrà lloc a la Festa Major

de Gràcia el proper 19 d’agost a partir de les 19h i fins ben entrada la matinada a la Plaça

del Folk convertida per a l’ocasió en una gran festa de la dansa. 

Tres grups àmpliament consolidats en la disciplina del Folk, ens ensenyaran a ballar dan-

ses tradicionals de diferents llocs del món:

Sants&fot

Aquest grup compost per Laura Imbert-Bouchard (violí), Xavier Rota (guitarra i veu) i Món

Cardona (acordió diatònic, flabiol i tamborí i mestre ballador) amb una experiència de

més de quinze anys s’encarregarà del taller de danses del món dins la programació Dan-

salona. El seu és un espectacle totalment participatiu: a partir d’unes músiques d’arrel

tradicional faran ballar al públic assistent. L’ampli repertori que tenen està format per

balls de parella vuitcentistes (vals, polca, xotis, pasdoble, masurca...) i per danses col·lec-

tives d’arreu (contradanses, danses en cercle, en línia, per parelles...). En aquest reper-

tori s’hi inclouen músiques i danses catalanes i d’altres països, i composicions actuals que

segueixen l’estil del gènere.

La Portàtil.FM

Xavier Rocosa (flauta i veu), Francesc Marimon (acordió diatònic i veu) i Joan Pinós (Con-

trabaix i veu) aterren, finalment, a les Festes de Gràcia. Un dels grups menys ortodoxos

del món folc del país, són coneixedors i difusors de la nostra música tradicional, són ex-

perimentats intèrprets dels gèneres vuitcentistes i de les danses de grup que van iniciar

fa 25 anys a la Plaça del Rei. Per a l’ocasió, interpretaran part del disc que acaben d’en-

registrar, Portàtil-Caselles i que està tenint una excel·lent acollida entre la crítica i entre

els balladors. Conté dotze temes d’arrel tradicional de Marcel Casellas.
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Amanida Folk

Constituït inicialment com a trio (al voltant de les ballades de plaça a Castellgalí), Amanida

Folk ha evolucionat darrerament cap a una formació més gran, que permet assolir més ri-

quesa de timbre i aconsegueix un ampli ventall de sonoritats i de combinacions entre els

diversos instruments. Als seus concerts, Amanida Folk ens proposa un viatge arreu dels

Països Catalans i de molts altres indrets de l’àrea mediterrània. El seu repertori ens farà

assaborir una amanida variada amb gustos i sons de cultures ben diverses, acompanyada

de composicions pròpies que es basen, totes, en compassos de dansa. Cercles circasians,

xapeloises, xotis i masurques es combinen amb ritmes d’Israel, els Balcans i la resta del

continent. Ball, ball i més ball és, doncs, el resultat de la seva proposta, que busca per

sobre de tot connectar amb el públic, tot compaginant la bellesa de la música amb l’espe-

rit participatiu i de festa, l’origen de tota dansa. Els seus membres són Oleguer Aymamí

(violoncel), Oriol Castanyer (violoncel), Jordi Díaz (clarinet), Gregori Ferrer (acordió) Jon

Hands (flauta travessera), Alex Puig (violí)

Cloenda Dansalona

Com a cloenda d’aquesta primera edició de Dansalona, s’organitzaran diversos espectacles

de dansa al Parc de la Ciutadella, emmarcats en les Festes de la Mercè d’enguany.

Gran estrena mundial
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Viatge per la dansa, destí: Dakar
Parc de la Ciutadella, escenari Cascada.

Divendres 24 de setembre a les 18'30 h.

Set coreògrafs de diversos àmbits presenten un espectacle de dansa 

en el qual el gran protagonista ets tu.

Els set coreògrafs són:

Joan Boix. Dansa Clàssica 

Susie Kelermann. Jazz 

Francisco Lloberas. Dansa Contemporània 

Amedè Nwatchok. Dansa Africana

Irene Pallarès. Hip Hop

Montse Sánchez. Flamenc

Eduard Ventura. Dansa Tradicional 



Espais 
i programació
artística
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ALMERIA TEATRE
The Vinegar Dances
Un espectacle de Gataro

Creació i direcció: Víctor Álvaro
Creació i coreografia: Bealia Guerra
Cançons: Marta Robelló
Amb: Xevi Casals, Numil Guerra, Òscar Martínez Gil, Ariadna Peya 
i Anna Rossell
Escenografia, vestuari i il·luminació: Victor AIGo
Producció executiva: Savina Figueras
Producció: Gataro

The Vinegar Dances és un homenatge visual que empra la dansa com a llenguatge per a

retre homenatge a Edward Gorey, un artista que crea un món amb un imaginari molt per-

sonal, que és alhora atractiu i universal. El seu tractament d’allò truculent i de les parts

fosques de l’ànima humana el projecten com un creador capaç de connectar amb un públic

molt extens, més enllà de fronteres i de llenguatges. És un artista difícil de classificar: es-

criptor que dibuixa o il·lustrador que escriu? En una llibreria els seus llibres es poden tro-

bar en prestatgeries de vinyetes gràfiques i a la secció de surrealisme. Feia literatura

infantil o per a adults? Ell autoclassificava el seu treball com la literatura del sense-sentit.

13 i 14 de setembre



The Vinegar Dances
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ANTIC TEATRE
The Pandora Project

Equip artístic: Aimar Pérez Galí, Nina Fajdiga, Maria Mavridou, 
Javier Vaquero Ollero
Disseny de llums: Israel Quintero Ródenas
Disseny d’Espai i Vestuari: The Pandora Project
Artistes en residència: Antic Teatre (Barcelona)
Producció: Mi otro trabajo

The Pandora Project fa públic el seu treball en el seus CONCERTS, on canten danses i ballen can-

çons, utilitzant (i abusant) del coneixement de la dansa i la seva teoria per crear-les. Apropiant-

se del format de concert obren un espai de reacció immediata i un ambient distès que trenca

amb les convencions tradicionals teatrals.

En cada Concert, TPP presenta un repertori de cançons diferents, antigues i noves, adaptant-

se sempre al context on actuen, fins i tot invitant, a vegades, artistes locals a tocar amb ells.

2 al 5 de setembre

Persona. Raquel Gualtero

Direcció i concepte: Raquel Gualtero i Hugo Garcia
Interpretació i coreografia: Raquel Gualtero
Técnic a l’escenari: Hugo Garcia
Realització vídeo: Albert Bataller i Ferran Gassiot
Música: Marc Teitler
Disseny de llums: Katinka Marak
Assistència artística: Renée Copraij, Jordi Andújar, Ariadna Estalella
Coproductors: Centro Coreográfico la Gomera (Islas Canarias), 
Antic Teatre / AdriAntic (Barcelona), Violet B. (Holanda), 
Jardin d’Europe (Programa Europeo), 4Culture (Romania)
Col·laboren: La Porta (Barcelona), La Nave del Duende, (Casar de Caceres,Caceres), 
La Caldera (Barcelona), La Poderosa (Barcelona)

L’espectacle indaga en l’etimologia del terme Persona, que prové del grec i significa “màs-

cara”. Aquest treball vol reflectir la nostra vulnerabilitat com a “persones”, atès que ens

desenvolupem a partir de la necessitat i l’existència dels altres. Es planteja preguntes di-

verses i una afirmació: “sense tu jo no existiria”. En la relació social, Persona tracta sobre

allò que som i que resumim amb l’afirmació anterior. Aquest “sense tu” es refereix a tot

allò que ens envolta al llarg de la nostra vida.

23 al 26 de setembre



Persona
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GRAN TEATRE DEL LICEU
Iphigenie auf Tauris 
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch 

Direcció musical: Jan Michael Horstmann
Direcció d’escena i coreografia: Pina Bausch
Escenografia i vestuari: Pina Bausch i Jürgen Dreier
Producció: Tanztheater Wuppertal
Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
Cor de Cambra del Palau de la Musica Catalana

El Liceu va tenir l’honor, ara fa dues temporades, de presenciar una de les últimes actua-

cions de Pina Bausch en un escenari. La seva companyia, el Tanztheater Wuppertal, torna

en aquesta ocasió, ja sense ella, amb un projecte ambiciós, una òpera ballet –un concepte

barroc que la coreògrafa recupera l’any 1974 des d’una òptica innovadora– a partir de la Ip-

higenie auf Tauris de Gluck, el mateix autor que va escollir un any més tard per a la seva se-

gona i darrera òpera ballet: Orpheus und Eurydike. Un compositor que, segons Pina Bausch,

li brindava prou llibertat per desenvolupar la seva pròpia personalitat. Però Gluck també li

ofereix la introspecció emocional que caracteritza la seva dansa. En aquesta lectura, que

harmonitza el moviment i el cant, els personatges principals esdevenen dobles en un ex-

ercici en el qual s’elimina tot el que és superflu per concentrar-se en l’essencial i assolir

la màxima expressivitat. Una obra que explota a fons els conflictes emocionals de la tragè-

dia i que, a més a més, va suposar el primer gran èxit personal de Pina Bausch.

4 al 7 de setembre



Iphigenie auf Tauris
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LA VILLARROEL
Dios Menguante
Cia Mar Gómez 

Direcció artística: Mar Gómez
Direcció coreogràfica: Xavi Martínez
Intèrprets: Xavi Martínez, Mar Gómez
Repetidor / assistent: Livio Panieri
Música: diversos autors
Disseny escenografia: Joan Jorba
Construcció escenografia: Jorba-Miro SCP
Atrezzo: Joan Jorba
Disseny vestuari: Mariel Soria
Disseny i tècnic il·luminació: Sandra Caballero
Disseny Sonor: Mar Gómez / Xavi Martínez
Sonorització: Josep Puigdollers
Maquinària: Jordi Berch
Fotografia i disseny gràfic: Òscar de Paz

Seguint la línia dels seus anteriors espectacles , el moviment, el gest i el sentit de l’humor

són els ingredients usats per narrar la història d’un home que fa un salt en el camí i d’una

dona a la que res la deté. Dos vides de personalitats oposades que es posen a prova mú-

tuament sense pretendre-ho i que encaixen les aclucades d’ull del destí com la vida els hi

ha ensenyat o, més bé, com no els hi ha sabut ensenyar. En un únic espai àrid i solitari, una tasca

del tot quotidiana com fer la bugada es posarà al servei d’una situació extraordinària, d’un en-

contre providencial. La confusió i les ganes d’estar confós donaran peu a un joc en el qual els

marges de la diversió i del patiment seran permeables i abruptes com un precipici.

19 al 29 d’agost



Dios Menguante

Dios Menguante
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MERCAT DE LES FLORS
Le Meridien Barcelona #712. 
Solo per a habitació d’hotel
Àngels Margarit / Cia. Mudances

Coreografia, vídeo i dansa: Àngels Margarit
Música: Joan Saura Fados: Argentina Santos
Producció: Àngels Margarit / Cia. Mudances 

Creat l’any 1989 per al Sitges Teatre Internacional, aquest solo es va convertir en una peça itine-

rant que ha voltat per ciutats de diferents continents. Dansa nòmada que s’instal·la a les habita-

cions d’hotel; una estructura circular de 20 minuts de durada on el final s’enllaça amb el principi

i es repeteix ininterrompudament.

L’espectador assisteix com un voyeur accidental a una escena que succeeix a l’interior d’una ha-

bitació d’hotel, descobrint la intimitat d’un personatge que no actua per al públic, algú que està

atrapat en el silenci dels seus pensaments, de la seva espera, de la seva soledat. Dirigir l’aten-

ció de l’espectador als petits detalls, emmarcar la realitat com si fos el rodatge d’una seqüència

cinematogràfica, col·locar el públic en la mateixa situació que la intèrpret. L’espectador veu, a tra-

vés de la mirada de la intèrpret, un territori propi i catalogat però que ara li resulta nou, estrany.

Públic i intèrpret esdevenen, alhora, espectadors d’actors espontanis que passen a l’atzar i que

veiem per les finestres i ens permeten escriure momentàniament el guió de la seva vida.

25 al 29 d’agost

Mi madre y yo 
Cia Sònia Gómez

Intèrprets: Rosa Vicente, Sònia Gómez Vicente
Música: Beach Boys, Tina Turner, Janette Mysterymen, Kraftwerk Plastikmen
Textos: Sònia Gómez Vídeo: Txalo Toloza, Paula Vazques
Producció: M.O.M / El Vivero

Mi madre y yo és una peça de l’artista i performer Sònia Gómez que interpreta amb la seva mare,
Rosa Vicente, i que va crear l’any 2004. L’experiment de la Sònia de compartir escenari amb la
mare, que no tenia cap experiència artística, va sorgir de la intuïció de la creadora d’explicar pas-
satges de la seva vida i de la relació entre elles, d’allò que les unia i les separava. Com diu Sònia,
una reflexió pública sobre els canvis generacionals en les relacions paterno-filials. Les diferèn-
cies i coincidències entre dues generacions interactuen per donar forma a aquesta proposta en
què inclou retalls de la seva pròpia vida. 
L’espectacle ha estat de gira durant 6 anys per nombrosos escenaris d’arreu del món i la finalitza
al Mercat de les Flors.

16 al 19 de setembre



Le Meridien Barcelona #712. Solo per a  habitació d’hotel

Mi madre y yo
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POBLE ESPANYOL
La rateta presumida
Cia de Dansa Cotton

Direcció coreogràfica: I. Millán
Disseny i confecció vestuari: I. Millán
Escenografia: Cia de dansa Cotton i  V. Parra
Disseny musical: V. Parra
Texts: V. Parra
Ballarins: Cia de dansa Cotton
Producció: Cia de dansa Cotton

Hi havia una vegada una rateta que escombrant es va trobar una moneda d’or, pensant i

pensant què podria fer, finalment va decidir comprar-se un llaç. Com era tant presumida va

abocar-se a la finestra per trobar marit; de pretendents no li faltaran però... amb qui es ca-

sarà? Amb el boc, amb el gall, amb el porc, o amb el gat? Serà encertada la seva decisió?

et pots refiar de l’aparença?...

La protagonista viurà uns moments molt feliços però ... com acaba aquest conte...?

5, 12, 19 i 26 de setembre



La rateta presumida
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SALA BECKETT
Lemon 5
Cia Raravis

Concepte i direcció: Rosa Muñoz
Creació: Jorge Albuerne i Rosa Muñoz
Intèrprets: Jorge Albuerne i Rosa Muñoz
Disseny de vestuari: Caterina Pérez
Disseny d'il·luminació: Andrés Corchero i Llorenç Parra
Disseny d'audiovisuals: Albert Coma
Ajudant de direcció: Aimé Malena Pansero
Col·laboració en textos i música: Soren Evinson
Col·laboració als vídeos: El pastor belga Thai
Ensinistrador de Thai: Jeremie Sarfati

Agraïments: Col·lectiu Bipol·lart, La Porta, Les Golfes de Can Fabra, 
Bar Riera, Rita Corchero i Ramón Corchero
Una producció de Raravis Danza

Lemon 5 ve de romance nº 4, peça en col·laboració amb Jorge Albuerne del 2003. Aquí ar-

ribo a treballar amb Thai, un pastor belga ensinistrat. La semblança que s’estableix entre

els cossos relaxats de l’animal i l’home em porta al sexe, a un estat místic del sexe, un hí-

brid anomenat “cerdo-lobo”. No li dono més voltes.

A Lemon 5 apareix l’esforç físic, la disciplina, l’exercici codificat i repetitiu com una expres-

sió de puresa que m’interessa i que forma part de la meva manera de treballar. Estableixo

en aquesta repetició extasiàstica d’un moviment una nova relació amb el sexe i amb l’art.

Treballant amb imatges del cos en moviment codificat arribo a allò oriental. Cercant aquests

fragments de cos codificat arribo a unes coreografies senzilles estil Nouvelle Vague i escolto

un disc de versions de temes de Serge Gainsbourg que va fer Mick Harvey, Intoxicated man.

Escoltant les cançons arribo a Lemon incest, i m’adono que entro a un deliri fantasmagòric

superior i interminable que em porta a l’emoció, a creure en l’amor i l’adoració més pro-

funda, en la innocència, a la fascinació i la tendresa, en la cura i en l’abandó.

I la meva entrega, la meva dedicació, la meva ànima per sempre a Michael Jackson.

Rosa Muñoz

15 al 26 de setembre



Lemon 5

Lemon 5
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SAT!
Curts
Cia Thomas Noone Dance

Coreògrafs: Johanes Wieland, Ederson Rodrigues Xavier, Thomas Noone
Intèrprets: Alba Barral, Horne Horneman, Javier G. Arozena, 
Paloma Muñoz

El brasiler Ederson Rodrigues Xavier, l’alemany Johanes Wieland i el britànic Thomas

Noone són tres creadors de diferents països i llenguatges que participen a Curts; un es-

pectacle que parla de l’error des dels diferents punts de vista de cadascuna de les coreo-

grafies que seran interpretades pels ballarins de Thomas Noone Dance. 

A més, l’espectacle compta amb la participació del compositor eslovac Borut Kržišnik, co-

negut per les seves col·laboracions amb directors de cinema com Peter Greenaway.

16 al 18 de setembre



Curts



TANTARANTANA TEATRE
TANTAdansa VI Cicle de dansa
Amb la col·laboració del Centre Cívic Barceloneta
Agraïment: La Caldera

Cia Dichoso Colectivo 
ensoGno 15 i 16 de setembre 

Cia Noelia Liñana
Sucre 18 i 19 de setembre 

Cia Guy Nader 
Btwin Barcelona Beirut + Where the things hide
22 i 23 de setembre 

Cia Olga Clavel i Miryam Mariblanca 
Llena de flores tu boca + Triste ego
25 i 26 de setembre

Cia Daniel Abreu 
Solo
28 i 29 de setembre 

Cia Marina Wainer
El cuerpo deshabitado
28 i 29 de setembre 

Cia Baila Louca Dance
Intimate boredom (duo) + Presentació del Workshop
30 de setembre i 1 d’octubre 
Workshop impartit per la Cia Baila Louca al Teatre Tantarantana del 25 al 29 de setembre

Cia Decalage 
Éteins pas + Work-in-progress
Presentació del treball en procés post residència 
2 i 3 d’octubre 
Workshop impartit per Mickael Marso Rivière al Centre Cívic Barceloneta del 17 al 18 de setembre

A partir del 15 de setembre
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TANTAdansa VI Cicle de dansa
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TEATRE GOYA
La vida és ritme!
Cia Camut

Creació i direcció: Camut 
Música i coreografia: Lluís Méndez, Toni Español, Rafael Méndez, 
Guillem Alonso, Jordi Satorra
Intèrprets: Toni Español, Pau Compte/Nestor Busquets, Rafael Méndez, 
Lluís Méndez, Jeremie Champagne/Guillem Alonso, Jep Meléndez
Instruments: Tap Agut, Tap Mig, Tap Greu, Djembé, Thioungs, Udú, Calaix,
Bongos, Piano, Veu, Sorra i Muxutxs
Instrumentistes: J.Pociello, T.Español, Zaris, Xus Meana
So: Ferran Bauló, David Norman
Il·luminació: Evarist Valera
Vestuari: Uli Maciel, Casimiro (Sabates Claqué), Cabriolé Dansa 
Producció: Kiting Kita SL & J.C.Produccions
Producció executiva: Meritxell Bausá

La vida és ritme és un espectacle on es barregen la percussió africana, el tap dance, la veu i el

ball sobre sorra. Durant més d’una hora, sis intèrprets juguen amb els seus papers, intercan-

vien les seves habilitats i barregen els seus ritmes per a aconseguir un espectacle original,

fresc, sorprenent i tan ple d’energia que fa que els espectadors tinguin ganes d’aixecar-se i

posar-se a ballar, embriagats per la màgia del que està succeint a l’escenari. Fusionant les tèc-

niques del claqué més modern amb la percussió de diferents cultures i construint nous instru-

ments sonors, Camut Band va crear l’any 1999 un espectacle original i diferent, La vida és ritme,

que ha estat rodant arreu del món recollint aplaudiments i elogis de tots els públics. Des de la

seva presentació l’any 2000 a Barcelona i Edimburg (Fringe Festival), l’espectacle ha obtingut el

màxim i unànime reconeixement de la premsa, amb cròniques de cinc estrelles.

19 d’agost al 5 de setembre
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La vida és ritme!



TEATRE LLIURE
Belmonte 
Amat, Azzopardi, Gelabert, Santos

Creació: Frederic Amat, Lydia Azzopardi, Cesc Gelabert i Carles Santos
Coreografia i direcció: Lydia Azzopardi i Cesc Gelabert
Intèrprets: Lydia Azzopardi, Dani Corrales, Cesc Gelabert, Virginia Gimeno,
Giuliano Guerrine, Jonatan de Luis Mazagatoz, Salvador Masclans, 
Michele Mastroianni, Oscar Pérez, Alberto Pineda, Charles Washington,
Banda Municipal de Barcelona
Música original: Carles Santos
Espai escènic: Frederic Amat
Il·luminació: Cesc Gelabert i Jordi Llongueras
Direcció musical: Carles Santos (del 16 al 19/09) 
i Salvador Brotons (del 21 al 26/09)
Instrumentació: Xavier Riba
Assistent del coreògraf: Toni Jodar
Assistent convidada: Sarah Taylor
Professores: A. Lacalle, E. Maycas i A. Sánchez
Cap tècnic i so: Quim Isern
Producció executiva i distribució: Maria Rosas
Coproducció: Teatre Lliure i Gelabert-Azzopardi Companyia de Dansa

L’espectacle és una abstracció en termes coreogràfics, musicals i plàstics, del món dels toros i

utilitza l’extraordinària personalitat de Juan Belmonte (1892-1962) com secreta força d’inspi-

ració. No és una descripció figurativa de les curses de toros ni una biografia cinematogràfica.

Belmonte es va estrenar el 18 de novembre del 1988 al Mercat de les Flors. Aquesta temporada

es recupera per commemorar el 30è aniversari de la companyia.

16 al 26 de setembre
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Belmonte



TEATRE POLIORAMA
Autorretrato
Cia María Pagés

Coreografia i direcció: María Pagés
Col·laboració coreografia Farruca: José Barrios
Música original: Rubén Lebaniegos, José Antonio Carrillo, Isaac Muñoz, 
María Pagés
Música i lletra: Alberto Cortez, Miguel Hernández, José Saramago, 
María Pagés, popular
Il·luminació: Pau Fullana
Escenografia i vestuari: María Pagés

El Elenco serà el següent:

María Pagés

Bailaoras: María Morales, Isabel Rodríguez, 
María Vega del 31/08 al 12/09 Eva Varela del 14/09 al 19/09
Bailaores: José Barrios, José Antonio Jurado, Paco Berbel

Ana Ramón cant, Ismael de la Rosa cant
José Antonio “Fyty” Carillo guitarra, Isaac Muñoz guitarra
Chema Uriarte percussió, David Moñiz violí

Amb aquest treball de gran format, María Pagés ens presenta, en el cim de la seva carrera, un

estudi d’ella mateixa, inspirat en el procés que els pintors segueixen en la creació d’un autore-

trat. Damunt les taules, la balladora dibuixa una imatge de gran humanitat i bellesa, emocionant

i poètica, tràgica i amb humor.

A l’escenari, la força recau en el ball, acompanyat tan sols d’un mirall a l’inici i uns grans marcs

que suggereixen un retrat de família. Com a base, els versos d’Antonio Machado, Miguel Her-

nández i García Lorca, musicats per Isaac Muñoz. Aquesta música, interpretada en directe, està

acompanyada per les veus d’Ana Ramón i Ismael de la Rosa. José Saramago –que va dir que “ni

l’aire ni la terra són iguals després que la María Pagés hagi ballat”- també intervé en el mun-

tatge amb la seva veu en off, recitant en portuguès el seu poema Ergo uma rosa.

31 d’agost al 19 de setembre
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Autorretrato



TEATRE ROMEA
Paso distinto / Somorrostro
Cia Trànsit Dansa - Maria Rovira

Paso distinto

Idea original, coreografia i direcció: Maria Rovira
Música: Joan Albert Amargós i Salvador Niebla
Disseny il·luminació: Xavi Valls
Amb la col·laboració de les ballarines convidades de la companyia professional de flamenc
del Conservatori de Granada.

Somorrostro

Idea original, coreografia i direcció: Maria Rovira
Direcció musical: Javier Gamazo
Escenografia: Joaquim Roy
Disseny il·luminació: Xavi Valls

Ballarins: Isabel Tapias, Reinaldo Ribeiro, Sol Vázquez
Daniel Rosado, Maria Garriga, Pere Molsosa, Eddie Pezzocane

Paso Distinto. La utilització dels passos i pals purament flamencs que juguen amb música que no és

flamenca i on ballarines de flamenc juguen amb la dansa i els ritmes buscant la diversió del moviment

extrapolant-lo a la dansa contemporània. Batas de cola, sabates, llums i ombres que ens endinsen en

un món flamenc vist des d’un altre prisma. aclamada per la crítica i públic de Nova York.

Somorrostro o el Rostre Borrat parteix de la idea de la fragilitat de la identitat i de l’oblit de la memòria. 

Prenem com a punt de partida el Barri de Somorrostro de la Barceloneta dels anys 50 que represen-

tava la identitat d’un poble immigrant immers en una situació de crisi i supervivència de la qual sor-

gia una gran riquesa artística i cultural. Un exemple n’és l’excepcional bailaora Carmen Amaya, que

va mostrar al món sencer l’expressió d’una identitat amagada entre el gran teixit barceloní.

Un cop el barri va ser enderrocat, l’oblit esborra els rostres d’aquelles identitats que el formaven,

sense deixar rastre del que va ser, naixent de les seves runes una nova realitat. I davant aquesta pèr-

dua d’identitat, l’art esdevé un motor contra l’oblit de la memòria i preserva l’esperit d’una identitat. 

A la Barcelona del segle XXI podem veure el Somorrostro, encara el trobem a la nostre ciutat i a tan-

tes altres, és la fissura que separa els mons, les realitats, és a dir una  petita escletxa que ens recorda

la nostre identitat, en contraposició a la de l’altre... el blanc i el negre, l’obertura i la tradició, la cul-

tura i el desconeixement d’aquesta, en definitiva un defugir la mirada cap a un altre lloc. Esborrar la

memòria, les emocions, els sentiments...

19 d’agost al 12 de setembre
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Amb el suport de Amb la col·laboració de

Venda d’entrades

Premsa Dansalona

Gerard Gort
Blanca de Carreras

ggort@publiespec.cat
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