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Introducció

Benvinguts i benvingudes a l’Especial Espai de Dansa!
 
Us proposem una jornada única en què podreu gaudir dels espectacles de fins a 
vint-i-dues companyies de dansa catalanes. Dotze d’aquestes companyies ac-
tuaran en directe, avui, a l’Àtrium Viladecans, i us oferiran un extracte dels seus 
espectacles. Les altres deu les podeu descobrir en línia al web de l’Espai Especial 
de Dansa. Totes disposen de representants amb qui podreu contactar al llarg del 
dia o bé, un cop acabada la jornada, mitjançant les dades indicades en aquest 
programa de mà. 

La jornada, organitzada per l’Institut Català de les Em preses Culturals a través de 
la marca Catalan Arts, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Viladecans, l’Asso-
ciació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC) i l’Associació 
de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC), té com a objectius principals 
fomentar la contractació d’espectacles de dansa en el mercat català i posar en 
contacte des d’un punt de vista professional companyies, tècnics municipals i 
programadors d’arts escèniques de Catalunya.

Les companyies participants en l’Especial Espai de Dansa han estat seleccionades 
per una comissió formada pel personal tècnic municipal Anna Lleó (Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú), Xavier Pla (Ajuntament de Castellbisbal), Anna Potau 
(Ajuntament de Tremp), Marina Martori (Ajuntament de Llinars del Vallès, en 
representació de l’ACPDC), César Compte (gerent de l’APDDC) i Ester Campaba-
dal i Mar Pérez Unanue, tècniques de l’Àrea de Mercats de l’Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC). 
 
Bon Especial Espai de Dansa!
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Una dona que invoca els cossos dels seus referents passats cap a la seva 
intuïció present. Permetre, transcendir els cossos, cedir i deixar-se posseir 
per ells, esbrinar el que està ocult i construir-se sobre les seves cendres. Un 
viatge iniciàtic des de la lucidesa del cos fins al seu deliri histèric. Una traves-
sia de cos, paraula, passat, destí...I el que s’escapa. A través de la recerca dels 
cossos de ballarines triades com a referents, la histèrica planteja una traves-
sia escènica per a arribar al seu propi cos, a la seva pròpia intuïció. Un recorre-
gut dels cossos, una exploració del físic i el místic, a través de les figures de 
Fanny Elssler, Carmen Mora, Manuela Vargas i La Chana.

Cia. Carmen Muñoz

Bailes de histéricas

Fitxa artística
Direcció, coreografia i interpre-
tació: Carmen Muñoz. Cantaor 
convidat: Jorge Mesa El Pira-
ta. Assistent en dramatúrgia: 
Salvador S. Sánchez. Compo-
sició música original: Reserva 
Espiritual de Occidente, Arnau 
Montserrat. Disseny espai sonor: 
Carmen Muñoz. Disseny il·lumi-
nació: Olga García (A.A.I)  Disseny 
vestuari: Marta Piñol. Confecció 
vestuari: Cristina Granero. Foto-

grafia: Kazumasa Horiuchi. Vídeo: 
Wences Lamas. Amb el suport de: 
Projecte Laboratorio de Investi-
gación Flamenco IT (Institut del 
Teatre) Agraïments: ¡La Capitana! 
- Espacio Flamenco, Institut del 
Teatre CSD. Bailes de histéricas 
ha estat seleccionat en el catàleg 
Flamenco viene del Sur 2022 de 
la Junta de Andalucía.  
Durada total de l’espectacle / 
peça: 50 minuts
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Carmen Muñoz comença la seva trajectòria 
professional en la jove companyia Nosolo-
danza de Còrdova sota la direcció de Nuria 
Leiva i posteriorment entra a formar part de 
la companyia Estévez-Paños treballant en 
obres com “La Consagración” i “Bailables”. A 
més, ha treballat en les companyies de Juan 
Carlos Avecilla Cia. de Danza amb les obres 
“Melómano” i “Creencias” , La Fura dels Baus 
amb “El amor brujo”, i Cia. Pol Jiménez “Ka-
takana” . Actualment forma part de l’elenc 
de la Cia. Jose Manuel Álvarez. Moguda per 
una inquietud sobre la recerca i la creació 
contemporània, va fundar la seva pròpia 
companyia on desenvolupa peces pròpies 
com “Sarabande”, “Chacona” “Vallejo” i “Ca-
talina Mía”. Carmen Muñoz ha estat seleccio-
nada en la convocatòria 2022 de residències 
d’investigació del Centro Coreográfico de 
los Teatros del Canal, Madrid, i en la con-
vocatòria de residències de creació del CC 
Barceloneta. En ambdós residències, Carmen 
Muñoz es submegeix en la recerca i creació 
de la seva tercera producció escènica, Invo-
cation, prevista d’estrena per al 2023.

Cia. Carmen Muñoz

Bailes de histéricas

Contacte: 
Alba Mondéjar Márquez
+34 661 102 413
lamondeflamenca@gmail.com 
www.lamondeflamencamanagement.com 

 

Hora: 13:25 h - 13:50 h
Lloc: Sala Gran

mailto:lamondeflamenca%40gmail.com?subject=
https://www.lamondeflamencamanagement.com/
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Cia. Moveo

Echoes 
La nova creació de la Cia. Moveo és la tercera producció d’una trilogia dedica-
da a la relació entre la realitat i la ficció. Echoes evoca d’una manera lúdica i 
irònica el desig d’individualitat i les connexions/interdependències que hi ha 
entre nosaltres, amb un llenguatge propi i profundament físic que barreja el 
teatre, la dansa i l’acrobàcia i es tradueix en una experiència col·lectiva. ¿D’on 
neixen les nostres accions, els nostres pensaments, els nostres desitjos? Són 
propis o són ecos del món que ens envolta? Amb la col·laboració de FiraTàrre-
ga i del Festival Sismògraf en el marc del seu programa “Suport a la Creació”, 
del Centre Cívic Barceloneta i del Teatre Auditori de Llinars de Vallès, des 
del 2005 la Cia. Moveo porta als escenaris internacionals un treball de crea-
ció que explora les possibilitats narratives del cos i la riquesa expressiva del 
moviment. Lluny de la il·lustració a través de gestos, i lluny també d’una plasti-
citat abstracta del cos separada de la teatralitat, investiga el desenvolupa-
ment d’un llenguatge físic que busca constantment la connexió entre diverses 
disciplines. Aquesta peça es pot presentar en un espai de carrer, en una sala 
de teatre o en altres espais no convencionals. La Cia. Moveo també pot acom-
panyar els seus espectacles d’activitats formatives per al públic.

Fitxa artística
Direcció i dramatúrgia: Stépha-
ne Lévy. Creació i interpretació: 
Adrià Viñas, Agnès Jabbour, Alma 
Steiner, Neilor Moreno, Siziana 
Reiser, Xavi Palomino. Vestuari: 
Joana Martí. Ajudantia de direc-

ció: Pino Steiner. Assessorament 
artístic: Sophie Kasser. Assesso-
rament de veu: Mariantònia Salas. 
Producció executiva: Estel·la Muñiz
Durada total de l’espectacle / peça: 
45 minuts 
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Cia. Moveo

Echoes 
La companyia, establerta a Barcelona, crea 
espectacles que mitjançant un delicat treball 
corporal i una gran poètica narrativa de-
mostren la força comunicativa de les seves 
creacions tant en escenaris com a l’espai 
públic. També combina les seves obres amb 
tallers i cursos per a tots els públics. Des 
dels seus inicis, la companyia ha guanyat 
diversos premis. D’entre els més recents cal 
destacar el premi al millor espectacle (cate-
goria de dansa) de la Feria Internacional de 
Teatro y Danza de Huesca’15, el Premi Mais a 
la millor companyia del Festival Internacional 
Imaginarius’16 (Portugal) i el Premi Moritz 
FiraTàrrega’17 a la millor estrena d’arts de 
carrer. També ha estat nominada als Premis 
de la Crítica 2017 i guanyadora dels Premis 
Dansacat 2020 a la millor coreografia.

Contacte
Fani Benages
+34 654 925 551
fani@fanibenages.com
www.ciamoveo.cat 

Hora: 12:25 h - 12:50 h
Lloc: Pavelló

©
C

arlesD
ecors

mailto:fani%40fanibenages.com?subject=
https://ciamoveo.cat/
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Oblivion és una paraula que en anglès significa oblit, amnistia o perdó; és un 
lloc de transformació, situat entre el dol i el buit, entre el record i el no-res. 
Oblivion podria ser una imatge del purgatori clàssic, tal com ho descriu Dante 
a La Divina Comèdia: el lloc de transició per antonomàsia, condicionat per la 
idea del cercle, per l’etern vagar dels cossos per l’espai; com si en el fet de 
desplaçar-se constantment a través de l’espai hi hagués en últim terme un 
deixar anar, una renúncia a tot allò que ens ata al patiment: records, desitjos, 
identitat. Vagar, “vacare” en llatí, vol dir vagabundejar, surar, errar; però també 
“estar buits”. Oblivion és un camí que es cada vegada més fàcil de recórrer, 
una dansa d’entropia creixent. Al cap i a la fi, el més enllà i l’oblit podrien ser 
una mateixa cosa.

Cia. Sílvia Batet 

Oblivion

Fitxa artística
Idea original, direcció i coreo-
grafia: Silvia Batet. Interpretació: 
Marta García, Cristina Reolid, 
Raquel Romero, Anna Serra, 
Pere Seda, Agnès Brava. Música: 
Sergi Puig. Edició musical: Jose 
González. Escenografia i il·lu-
minació: Carles Borràs, Sergio 
Roca. Vestuari: Marta Mas Sol-

devila. Confecció de les faldilles: 
Anna Whirling. Producció: Munt-
sa Roca, Rita Stivala – Anastàtica. 
Distribució: Col·lectiu LANIU ( 
Biel Martínez y Sanna Toivanen) 
Mirada externa: Anna Rubirola. 
Vídeo i fotografia: Mila Ércoli. 
Durada total de l’espectacle / 
peça: 50 minuts
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Cia. Sílvia Batet 

Oblivion

Contacte
Biel Martínez Lorca 
+34 686 458 546 
ciasilviabatet@gmail.com
www.silviabatet.com 

 

La Cia. Silvia Batet és una companyia basada a Barcelona, formada per ballarins, músics i 
dissenyadors d’espai i de llums de diferents llocs d’Espanya (València, Catalunya, Galicia, 
Andalusia). La companyia va començar el seu recorregut professional en el 2017, i ha presen-
tat des de llavors quatre peces (La doble hélice, Pas de Carla, Iris, Raquel i Goretti, Réquiem 
i Oblivion), aquesta darrera guanyadora del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2020, i 
estrenada en format de llarga duració en el Festival Grec 2021. La companyia ha participat en 
nombrosos festivals nacionals, com Russafa Escènica (València), Ellas Crean (Madrid), Quin-
cena Metropolitana de Dansa (Barcelona), i està actualment en procés d’internacionalització 
amb la participació en 2021 en Florence Dance Festival (Florencia), Istanbul Fringe Festival 
(Estambul), Prospettiva Danza Teatro (Pàdua) o Quincena de Dansa de Almada (Portugal). El 
llenguatge coreogràfic de la companyia es caracteritza per la simplicitat formal i complexitat 
estructural de les creacions.

Hora: 9:45 h - 10:10 h
Lloc: Sala Gran

©
Luis S

an A
ndrés

mailto:ciasilviabatet%40gmail.com?subject=
https://www.silviabatet.com/
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Mires, però, què és el que veus realment? Scotoma és una peça de dansa que 
tracta de l’atenció; una invitació a reflexionar sobre allò que la captura i la 
dirigeix. ¿Podem percebre el que passem per alt i notar el que està ocult a 
primera vista? Scotoma ens convida a observar la trobada de dues persones 
immerses en el seu propi món. Es donaran mútuament la possibilitat de des-
cobrir altres perspectives que els permetran d’ampliar les seves mirades cap 
allò que desconeixien. Ara bé, realment ho podran apreciar? O potser s’acaba-
ran perdent de vista? El terme escotoma es defineix com una àrea d’alteració 
parcial del camp de visió que consisteix en una agudesa visual parcialment 
disminuïda o totalment degenerada. Es tracta d’una ubicació sense cèl·lules 
fotoreceptores. Tots els ulls dels mamífers normals tenen un escotoma en el 
seu camp de visió, normalment anomenat punt cec.

Clémentine & Lisard  

Scotoma

Fitxa artística
Direcció i interpretació: Clémen-
tine Télesfort & Lisard Tranis. 
Música original: Otis Jones. 
Mirada externa: Hansel Nezza. 
Escenografia: Diego Sinniger. 
Amb el suport de: Danseu Festi-

val, L’Estruch. Fàbrica de creació 
de les arts en viu, Centre Cívic de 
la Barceloneta, Institute of the 
Arts Barcelona, i nunArt
Durada total de l’espectacle / 
peça: 23 minuts
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Clémentine & Lisard  

Scotoma

Contacte
Pau Estrem
+34 605 669 276 
pau@sarau.es
https://clementinetelesfort.wixsite.com/lisardandclementine 

Clémentine (França) i Lisard (Espanya) són dos artistes de dansa que des del 2017 treballen 
plegats en diferents companyies, com ara GN | MC i Lali Ayguadé, entre d’altres. Al llarg dels 
anys van conrear un llenguatge comú que els dugué a iniciar el seu propi camí artístic com 
a coreògrafs col·laboradors. Des d’aleshores, han continuat treballant individualment amb 
coreògrafs internacionals com a intèrprets, però també continuen col·laborant amb artistes 
de circ, videògrafs, músics i fotògrafs en projectes i encàrrecs col·laboratius. La seva primera 
obra en comú, Scotoma (2021), es va presentar, des de la seva creació, en diversos festivals 
d’Europa. Actualment estant treballant en la realització de la seva primera peça de llarga 
durada La Mecànica de l’Infortuni, que s’estrenarà el 2023.

Hora: 10:45 h - 11:10 h
Lloc: Pavelló

©
M

eri S
antos

mailto:pau%40sarau.es?subject=
https://clementinetelesfort.wixsite.com/lisardandclementine
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Una utopia encarnada és un lloc que, si bé solament hauria d’existir en la 
imaginació, existeix. Hi ha totes les seves aberracions, desplaçaments i in-
congruències. Ambientat en un espai indeterminat, edificat sobre les ruïnes 
d’un procés extingit i desaparegut, AM27 explora alguns dels grans projectes 
utòpics del segle XX. Pensem que la natura ens pertany, i no ens adonem que 
més aviat som nosaltres qui li pertanyem. A través d’una narració fragmentària 
en forma de collage, travessem aquests llocs utòpics amb la intenció efímera 
que allò en què creiem desapareixerà en qualsevol instant.

Compañía de Danza Javier Guerrero 

AM27

Fitxa artística
Direcció i coreografia: Javier 
Guerrero. Interpretació: Gisela 
de Paz, Javier Ara, Amanda Rubio 
i Julia Sanz 

Durada total de l’espectacle / 
peça: 19 minuts
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Compañía de Danza Javier Guerrero 

AM27

Contacte
Javier Guerrero
+34 600 387 472
managementjavierguerrero@gmail.com
https://www.javierguerrero.cc/portfolio/am27/

Javier Guerrero és llicenciat en Humanitats (Universitat d’Extremadura), i té un grau en Dansa 
i Coreografia (Institut del Teatre) i un màster en Pensament i Creació Escènica Contemporà-
nia (Universitat de Valladolid). Treballa sobre el concepte de coreografia expandida traslla-
dant el moviment i la dansa a dispositius poètics. Està interessat a treballar en els límits i les 
fronteres d’allò que és viu. Per això, utilitza tots els elements que té a l’abast —la paraula, la 
llum, estructures inacabades, l’espai sonor...— i els posa en relació amb el món per crear nous 
contextos. Fa coreografia per ampliar el camp semàntic de la realitat en què viu i comprendre 
el moment tan complex en què ens trobem (o, com a mínim, per mirar d’aconseguir-ho).  

Hora: 11:25 h - 11:50 h
Lloc: Sala Gran

mailto:managementjavierguerrero%40gmail.com?subject=
https://www.javierguerrero.cc/portfolio/am27/
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L’espectacle Lóng [|ˈlɒŋ| long (anglès): llarg/ 龍 lóng (xinès): drac] conté en si 
mateix múltiples significacions, doncs la paraula que pren com a títol presen-
ta diverses lectures i significats segons l’origen i context cultural de cadascú. 
La peça té com a eix conceptual i de moviment la figura tradicional del drac i 
és una reflexió sobre els límits i fronteres amb què vivim en una societat que 
canvia i es transforma constantment. Des de la dansa, la poesia visual i el 
paisatge sonor, Kernel Dance Theatre presenta un espectacle que transporta 
l’espectador a un espai en què els límits entre cultures s’esquerden.

Kernel Dance Theatre 

Lóng

Fitxa artística
Autoria i direcció artística: Junyi 
Sun, Alma Steiner i Marina Mi-
guel. Interpretació: Alma Steiner, 
Marina Miguel, Junyi Sun, Carlos 
Martorell i Elías Torrecillas. 
Música i disseny sonor: Carlos 
Martorell. Escenografia, il·lumi-
nació i vestuari: Mariona Signes. 
Dramatúrgia: Kernel Dance 
Theatre en col·laboració amb 
Clàudia Mirambell. Representa-
ció i distribució: Godlive Lawani. 
Assessorament dramatúrgic: 
Roberto Fratini. Assessorament 
creatiu: Enric Ases. Assistència 
en interpretació: Piero Steiner. 
Assistència en moviment: Rober 
Gómez. Assessorament a la 
producció: Elclimamola. Ajudantia 
de producció: Uxía Pérez Dios i 
Deborah Alessandra. Fotografia i 
vídeo: Maria Alzamora i Jordi Ar-

nal. Coproducció: FiraTàrrega, Fira 
Manresa, El Graner | Fàbriques 
de Creació. Suport a la producció 
i residències: Cal Gras, Ésdansa, 
Teatre Nu, Festival Llavors, Cen-
tre Cívic Barceloneta, El Graner, 
Beques Agita (Ajuntament de 
Figueres), Premis Barcelona 2020 
(ICUB), Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. 
Amb la complicitat de: Insti-
tut Ramón Llull, OARA - Office 
Artistique de la Région Nouvelle 
Aquitaine. Amb la col·laboració 
de: Festival ODT International de 
Singapur. Agraïments: Maria Ollé, 
Montse Colomé, Marina Escoda, 
Taller La Precària, Ramón Vallver-
dú, Francesc Robles, Bastoners 
de l’Arboç.
Durada total de l’espectacle / 
peça: 50 minuts
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Kernel Dance Theatre 

Lóng

Contacte
Godlive Lawan
+49 1590 6047543
gl@stane-pam.com
www.kerneldt.com/long 

La companyia de dansa contemporània Kernel Dance Theatre, amb seu a Barcelona i formada 
per Junyi Sun, Alma Steiner i Marina Miguel, desenvolupa un llenguatge propi mitjançant la 
integració de la dansa contemporània, les arts marcials i el teatre. Des del 2017 col·labora 
amb professionals de les arts escèniques, com ara Roberto Fratini a través de la dramatúrgia i 
Piero Steiner des de l’assessorament teatral. L’any 2020, Mariona Signes s’incorpora a l’equip 
com a directora d’art i aporta una mirada des de l’espai, el vestuari i la il·luminació per tal de 
crear, juntament amb la companyia, els universos dels espectacles. El treball de la companyia 
neix amb l’objectiu de fer reflexionar l’espectador i convidar-lo a descobrir nous punts de vista 
sobre l’actualitat i la contemporaneïtat. Els seus projectes han estat presents en diversos 
centres i espais, com ara, entre d’altres, La Pedrera, el Festival Sismògraf, la FiraTàrrega i el 
Frei Art Festival.

Hora: 10:15 h - 10:40 h
Lloc: Sala Petita

©
M
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mailto:gl%40stane-pam.com?subject=
http://www.kerneldt.com/long
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Tradere és una proposta de dansa contemporània i música electrònica en viu 
que investiga certes pràctiques tradicionals occidentals que comporten la 
implicació del cos; un cos que s’exposa i que sacrifica la seva integritat física, 
portant-la fins al límit i posant-la en risc, per tradició, creença i estima i per 
crear comunitat en el marc d’una festivitat. Tradere està disponible en tres 
versions: com a videodansa, per a espais urbans i per a sales.

Laia Santanach 

Tradere

Fitxa artística
Idea i direcció: Laia Santanach. 
Creació i intèrpretació: Anna 
Hierro, Mario G. Sáez, Carlos Mar-
torell, Julia Sanz i Laia Santanach. 
Música original: Carlos Martorell. 
Assessorament específic: Maribel 
Ponferrada i Miquel del Pozo. 
Disseny de llums i espais: Jou Se-
rra. Disseny sonor: Uriel Ireland. 
Cap tècnic: Gabriela Bianchi. 
Disseny de vestuari: Kike Palma. 
Management: Caroline Giffard. 
Videocreació: Ignasi Castañé. Fo-

tografia: Jofre Moreno. TRADERE 
ha estat coproduïda per Mercat 
de les Flors, Dansa Metropolita-
na, Fira Mediterrània de Manresa, 
Dansàneu i Ballet National de 
Marseille, i ha rebut el suport de 
Roca Umbert, Eufònic, L’Obrador 
- Espai de Creació, PimOff-Milan, 
Centro Coreográfico Canal, Fabra 
i Coats, Laboratori Tísner i Teatre 
Auditori de Llinars del Vallès.
Durada total de l’espectacle / 
peça: 64 minuts



19

Laia Santanach 

Tradere

Contacte
Laia Santanach
(direcció) 
+34 669 582 211
laiadansasantanach@gmail.com

Laia Santanach és coreògrafa, ballarina i 
pedagoga i viu a Barcelona. Actualment diri-
geix la seva pròpia companyia de dansa sota 
el seu nom. El 2016 va crear el solo Ballant 
Ballàvem. A partir del 2017 es va començar a 
interessar pel treball amb música electròni-
ca en directe, i d’aquí va sortir la creació de 
Rèplica, finalista dels Premis IT. Des del 2018, 
en les seves obres investiga la tradició i el 
ritual. L’any 2019 va crear ÀER, guanyadora 
del Premi Delfí Colomé, finalista dels Premis 
Max a la millor coreografia, i finalista dels 
Premis Dansacat en la categoria d’espai so-
nor. L’any 2022 va estrenar Tradere al Mercat 
de les Flors de Barcelona: la segona propos-
ta de la trilogia en què investiga la tradició 
i el ritual en la seva dramatúrgia. Les seves 
creacions han recorregut Espanya, França 
i Itàlia i han rebut el suport de diverses 
institucions, com ara, entre d’altres, el Ballet 
Nacional de Marsella, el Mercat de les Flors i 
els Teatros del Canal. Paral·lelament, el 2016 
va cocrear el Festival Menorca en Dansa, que 
encara codirigeix. Actualment és docent de 
l’Aula de Dansa de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 

Caroline Gifard (Management)
+34 659 822 400 
laiasantanach.prod@gmail.com 
www.laiasantanach.com 

Hora: 15:00 h - 15:25 h
Lloc: Sala Petita

©
Jofre M

oreno

mailto:laiadansasantanach%40gmail.com?subject=
mailto:laiasantanach.prod%40gmail.com%20?subject=
https://www.laiasantanach.com/
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Entrañas con patatas és un viatge d’una hora per l’essència dels protagonistes, 
en Luis i en Pere, en què juntament amb Valentina, la tècnica que fa que tot 
passi, expliquen la seva peculiar història d’amor que transita des de l’aspecte 
més absurd fins al més profund d’una relació: dos éssers units pel vincle de 
l’amistat que han decidit transitar per la por a través de l’exploració del ridícul 
i la total exposició de tot allò que forma la seva identitat i on l’error esdevé una 
eina essencial que genera una història orgànica i canviant que se sosté gràcies 
a aquest marge fi entre el risc i el control. L’imaginari queda inaugurat... La 
resta s’ha de desxifrar.

Losinformalls 

Entrañas con patatas

Fitxa artística
Direcció: Pere Joseph i Luis Gar-
cía. Música: Pol Jubany i Mattia 
Sinigaglia. Llums: Valentina Azza-
ti. Vestuari: Nina López Galliard. 
Mirada externa: Piero Steiner. En 
escena: Pere Joseph, Luis García 
i Valentina Azzati. Producció: 
Losinformalls. Fotografia: Tristan 
Perez-Martín. Vídeo: Leo Catro i 
Alvaro S. Rodríguez. Distribució: 

Bernabé Rubio - Rotativa Perfor-
ming Arts. Col·laboracions: L’Ani-
mal a l’esquena, Konvent Zero, 
Centre Cívic Barceloneta, Festival 
HOP, Café de las Artes Teatro 
(Santander), Almacén 9 (Madrid), 
Casa Bolivia NOW (Barcelona). 
Idiomes: castellà o anglès.
Durada total de l’espectacle / 
peça: 55 minuts
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Losinformalls 

Entrañas con patatas

Contacte
Bernabé Rubio Garcia 
+34 699 722 070 
rotativa.arts@gmail.com
www.rotativaperformingarts.com
https://losinformalls.com/ 

Losinformalls és una companyia d’arts escèniques multidisciplinària que funciona com a 
plataforma per a la creació artística. Representa un estil de vida basat en el moviment, l’humor 
i l’agitació social, però també defensa un art proper i sensible alhora. La companyia es mou en 
un lloc entre la dansa, el teatre i allò desconegut. Els seus creadors, en Fruta i en Pere, són dos 
professionals de la improvisació, navalles suïsses multiús, decatletes de l’art i de la vida, amants 
de jugar amb els límits del que s’estableix i allò que és políticament correcte, sempre disposats 
a descobrir el que el destí els ofereix en cada creació, acció o intervenció. La companyia existeix 
oficialment des del 2 de febrer del 2019, data en què van començar la creació de la seva prime-
ra peça, Entrañas con patatas. Des d’aleshores han col·laborat en diferents festivals i esdeveni-
ments, com ara les festes de la Mercè, Deltebre Dansa, Danseu Festival, Centre Botin, Festival 
Hop, Free Bodies, Teatre Pradillo, Festival Assalt o Descalzhina, entre d’altres.

Hora: 11:55 h - 12:20 h
Lloc: Sala Petita

©
Tristan Perez-M

artin

mailto:rotativa.arts%40gmail.com?subject=
http://www.rotativaperformingarts.com/
https://losinformalls.com/


22 COMPANYIES PRESENCIALS

(ÍOR) és simplement un parèntesi, una trobada efímera que es dilata en un 
espai-temps del nostre imaginari i ens arrossega cap a una espiral de forces 
contràries que s’ajuden i s’impedeixen mútuament. Un viatge in crescendo 
entre la duresa i la sensibilitat, que genera gradualment la simbiosi perfecta 
entre dos cossos que fluctuen entre l’honestedat i el rebuig a la polaritat que 
els habita. És una exploració sobre la manera com aquestes dues energies 
interactuen entre si, la recerca d’una direcció en comú que els permeti de con-
tinuar avançant plegats. I és que la dansa pot ser un vol orgànic, en absència 
de gravetat, pulcre i somiador; un cos a cos físic, dinàmic i explosiu, que ens 
sorprèn en les altures gairebé sense tocar terra. 

Marc Fernández & Julio León  

(ÍOR)

Fitxa artística
Direcció: Marc Fernández. 
Coreografia: Marc Fernández 
i Matias Krüger. Interpretació: 
Marc Fernández i Julio León. 
Disseny d’il·luminació: Sergi 
Cerdán. Composició musical: 
Carlos Martorell. Assessorament 
artístic: Olga Àlvarez, Junyi Sun i 

Maribel Martínez. Assistència en 
moviment: Yanelis Godoy. Vídeo: 
Ferran Planas i Jordi Cabestany. 
Fotografia: Ferran Planas. Suport 
a la creació: Auditori de Sant Mar-
tí de Provençals, La Danseria.
Durada total de l’espectacle / 
peça: 15 minuts
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Marc Fernández & Julio León  

(ÍOR)

Contacte
Marc Fernández Mercadé 
+34 687 329 511
marcfernandezm@gmail.com 
www.ior-duet.com 

El projecte va néixer inicialment de la 
col·laboració artística entre Marc Fernández 
i Matias Krüger, dos artistes provinents de 
la dansa contemporània i el circ, respecti-
vament, que s’uneixen per donar forma a la 
necessitat comuna d’experimentar i crear 
amb la suma dels seus cossos i trajectòries. 
Aquest procés de recerca va donar com a 
resultat (ÍOR), que es va estrenar en la seva 
versió curta el maig del 2022, quan s’hi va 
sumar com a intèrpret Julio León. Marc Fer-
nández ha treballat amb diverses compan-
yies, com ara Sagardoy-Bravo/Plan B, Cia. La 
Taimada, Alexander Whitley Dance Company, 
Tanz & Kuntz Königsfelden, Kernel Dance 
Theatre, Crea Dance Company, i Cía. La 
Quebrá, entre d’altres. Julio León ha treballat 
amb les companyies Danza Contemporánea 
de Cuba i Acosta Danza, i amb coreògrafs 
com ara Itzik Galili, Rafael Bonachela, Sidi 
Larbi, Goyo Montero, Àngels Margarit i Maria 
Rovira, entre d’altres. Va guanyar el primer 
premi en el certamen coreogràfic Mas Danza 
2021 i el segon premi en el Certamen Inter-
nacional de Coreografia de Burgos & Nova 
York 2022 amb el solo Continum.

Hora: 12:55 h - 13:20 h
Lloc: Sala Petita

mailto:marcfernandezm%40gmail.com?subject=
http://ior-duet.com/
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Un espai escènic (convencional o no) on el moviment és la font de riquesa i de 
nutrients de l’escenografia, la qual reacciona modulant la intensitat de la llum 
i del so de l’espai. La companyia Múcab Dans va estar treballant en aquest 
projecte partint de la idea que els cossos en moviment generen energia, la 
qual es pot visualitzar amb la llum. El moviment de les ballarines en l’espai 
escènic/instal·latiu repercuteix en la intensitat de la llum de les bombetes i 
modula el so. Es tracta d’una proposta creada i interpretada per Irina Martínez, 
coreògrafa/ballarina de la companyia Múcab Dans, la qual mostra la relació 
entre la coreografia i la tecnologia i permet d’aprofundir en el llenguatge 
escènic d’aquesta companyia i en la manera com explora la llum, l’ombra, el 
so i el moviment. Es tracta, en definitiva, d’un diàleg entre el cos y la llum que 
trasllada els espectadors a diferents mons i textures.

Múcab Dans 

Bulb&Me

Fitxa artística
Autoria: Irina Martínez i Joan 
Laporta. Direcció́: Irina Martí-
nez. Coreografia: Irina Martínez. 
Tècnica de llums: Tere Pérez. 
Escenografia: Santi Cabús. Ves-

tuari: Anna Rodríguez. Disseny 
d’interactius: Antonio Vera. Músi-
ca: Martí Soler.
Durada total de l’espectacle / 
peça: 20 minuts
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Múcab Dans 

Bulb&Me

Contacte
Joan Laporta
+34 634 525 563 
info@bacum.info
www.bacum.info 

Múcab Dans és una companyia que neix amb 
la idea de produir espectacles pluridiscipli-
naris que combinin les arts escèniques i les 
visuals, per tal de trobar un llenguatge propi 
en els seus espectacles que faci arribar al 
públic el llenguatge del moviment. La com-
panyia planteja les seves creacions tenint en 
compte la sensibilitat i experiència de l’au-
diència per apropar-la a una disciplina artísti-
ca que sovint sent molt lluny. Treballa amb 
les noves tecnologies i els mitjans multimè-
dia com a elements escenogràfics interactius 
—però sense abusar-ne— per aconseguir 
una nova dimensió́ escènica, sempre al 
servei de la dramatúrgia i la coreografia, en 
la recerca d’una nova visió́ de la dansa i de la 
manera d’explicar coses.

Hora: 14:00 h - 14:25 h
Lloc: Sala Petita

mailto:info%40bacum.info?subject=
https://www.bacum.info/
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Black proposa una reflexió al voltant de la violència i l’emancipació de la ne-
gritud en la contemporaneïtat a través d’un cos que narra, interpel·la i incò-
moda; un cos que és ferida i celebració alhora. Servint-se d’una escenografia 
buida d’artificis i plena de simbolisme, Oulouy —creador, coreògraf i intèrpret 
de l’obra— pren com a referència episodis de la història recent, com ara el mo-
viment #BlackLivesMatter o l’assassinat de George Floyd, per repensar el cos 
negre africà al món occidental amb un repertori coreogràfic que s’inspira en 
estils clau de les grans ciutats del continent africà i dels Estats Units d’Amèri-
ca, com ara el coupé-décalé, l’ndombolo, l’afro house, l’azonto, el krump, el 
house dance, i el hip-hop.

Oulouy

Black

Fitxa artística
Direcció, coreografia i interpreta-
ció: Oulouy. Producció i distribu-
ció: Africa Moment. Estrenada 
el 2020 a Hangar en el marc 

d’Africa Moment 2020.
Durada total de l’espectacle / 
peça: 30 minuts
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Oulouy

Black

Contacte
Gerard Casas
+34 616 994 509
hola@africamoment.org
www.africamoment.org

Oulouy, artista nascut a la Costa d’Ivori i 
establert a Barcelona, és una de les figures 
clau en el món de les danses urbanes a esca-
la internacional. Amb Black, Oulouy va rebre 
el segon premi al 19è Certamen Internacio-
nal de Coreografia de Burgos & Nova York 
en la categoria de danses urbanes. També 
va ser nominat als XXIV Premis de la Crítica 
Catalana d’Arts Escèniques en la categoria 
de millor ballarí de l’any. És codirector del 
projecte I love this dance media i fundador 
del Festival Internacional OYOFE, dedicat a 
les danses urbanes. Black ha estat presen-
tada en diversos espais, com ara Festival 10 
Sentidos, Festival Grec de Barcelona, Quin-
zena Dansa Metropolitana, Tel Aviv Dance i 
Cádiz en Danza.

Hora: 15:30 h - 15:55 h
Lloc: Sala Gran

mailto:hola%40africamoment.org?subject=
https://www.africamoment.org/
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Human 21’ reflexiona sobre la situació de desconcert emocional en què vi-
vim davant els efectes de la «desconnexió pandèmica». Els seus intèrprets 
parteixen d’un malson, entren en la disputa emoció-raó davant la incertesa 
i s’acaben donant l’oportunitat de reinventar-se i de tirar endavant des de la 
resistència creativa, si bé el virus Human 21’ prevaldrà...

Sandra Macià 

Human 21’

Fitxa artística
Intèrprets: Sandra Valls i Aleix 
Guillaumet. Direcció artística 
i coreografia: Sandra Macià. 
Direcció escènica: Ares Piqué. 
Compositors: Daniel Salvador 
de Madariaga Charro i Iván Díez 

Álvarez (Genzo P.) Concepte: 
Daniel Salvador de Madariaga 
Charro. Col·laboració especial: 
Kiko López.
Durada total de l’espectacle / 
peça: 11 minuts

COMPANYIES PRESENCIALS
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Sandra Macià 

Human 21’

Contacte
Sandra Macià
+34 685 891 081 
alexandramaciatorres@gmail.com
https://www.dancescape.es

La carrera professional de Sandra Macià —com a ballarina i també com a coreògrafa i pro-
fessora— està avalada per molts anys d’experiència. En el món de les danses urbanes desta-
ca per ser un important referent a escala nacional com a coreògrafa, com a organitzadora de 
tallers i certàmens internacionals, i com a membre de jurats nacionals i internacionals. A més 
a més, és propietària i directora de la seva pròpia escola de dansa, que és multidisciplinària 
i ha esdevingut un important espai de referència. La coreògrafa Sandra Macià va ser selec-
cionada per l’organització del Certamen Internacional de Coreografia Burgos & Nova York 
per participar en el certamen Danza en el Camino amb Human 21’, peça creada expressament 
amb aquesta finalitat i amb la qual va guanyar el Premi BU&NY 2021 a Villalcázar de Sirga, 
Carrión de los Condes, Sahagún, Mansilla de las Mulas i Burgos.

Hora: 14:30 h - 14:55 h
Lloc: Pavelló

mailto:alexandramaciatorres%40gmail.com?subject=
https://www.dancescape.es/
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A We all live in a box tres individus s’entrellacen en el viatge de la seva vida a 
través de la dansa, la música en directe i les caixes amb què tracten. L’obra 
explora la manera com ens definim nosaltres mateixos i les vides que vivim 
creant aquests murs invisibles que consisteixen en els nostres ideals, les 
nostres creences. En què consisteixen les caixes de la nostra vida? La caixa 
amb la qual ens identifiquem, com afecta altres persones? Com afecta la 
societat? I com ens afecta a nosaltres? Com ens enfrontem amb les caixes que 
ens configuren, que ens desafien, que ens limiten, que ens detenen? En mig de 
totes aquestes caixes, com ens trobem a nosaltres mateixos i com trobem els 
altres? We all live in a box és un espectacle interdisciplinari de dansa i música 
pensat per a espais de carrer i no convencionals, adaptable a altres tipus d’es-
pais i apte per a tots els públics.

Ambae Company

We all live in a box 

Fitxa artística
Direcció artística: Ambae Com-
pany. Concepte: Arina Lannoo i 
Camilla Bundel. Coreografia: Ari-
na Lannoo en col·laboració amb 
Beatriz Cubero. Música/disseny 
sonor: Tito Ripoll. Interpretació: 
Arina Lannoo, Beatriz Cubero 
i Tito Ripoll. Mirada externa: 
Camilla Bundel. Escenografia: 
Joan Jorbà. Col·laboradors: Can 

Gassol, Roca Umbert i CC Can 
Clariana. Distribució/contracta-
ció: Fani Benages. Agraïments: 
Daphné Malherbe, Marta Galvez, 
Anna Verdaguer, Bayron San, 
Sandra Arisa, Miriam Loaisa, SM 
Percussion i Ferran Clotet.
Durada total de l’espectacle / 
peça: 20 minuts
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Ambae Company

We all live in a box 

Contacte
Fani Benages
+34 654 925 551
fani@fanibenages.com
www.ambaecompany.com

Ambae Company va ser fundada l’any 2019 
per la ballarina/coreògrafa Arina Lannoo i el 
músic/compositor Tito Ripoll. La seva inves-
tigació es basa en el seu interès per treballar 
amb temes humans i socials. Escenografia, 
música en directe i dansa contemporània es 
fusionen per descobrir noves maneres de co-
municar aquests temes de la societat actual. 
Connection, el seu primer espectacle, es va 
estrenar el 2021 al festival Dansa Metro-
politana amb el suport de Festival Danseu, 
Teatre l’Ateneu de Sant Celoni, SAT! Sant An-
dreu Teatre i Teatre Auditori de Cardedeu. La 
nova peça, We all live in a box, es va estrenar 
el maig del 2022 al festival Mais Imaginarius 
de Portugal i s’ha portat de gira per Catalun-
ya, el País Basc, Portugal i Bèlgica. Aquesta 
peça compta amb el suport de Can Gassol, 
Roca Umbert i CC Can Clariana a Barcelona.

Espectacle online: 
catalanarts.cat/landings/especialespaidansa

mailto:fani%40fanibenages.com?subject=
https://www.ambaecompany.com/ca
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Filar és una peça de dansa contemporània i poesia visual que parla sobre el 
poder de la relació entre els cossos i els objectes; una relació que es desenvo-
lupa des de la distància dels fils. Com podem sentir l’altre cos —el d’una ma-
rioneta— en aquesta distància? Els fils creen una connexió invisible entre tot 
allò que passa. La història de Filar és la d’un món que cada dia es construeix i, 
de sobte, s’ensorra. Llavors, quan hi ha una crisi, com podem tornar a construir 
una comunitat i sentir que vivim en una xarxa de fils i de relacions? Els fils ens 
uneixen amb les nostres famílies, els nostres amics, o amb les persones amb 
les quals compartim camins. Els fils mantenen la connexió en la distància.

Antonella D’Ascenzi

Filar 

Fitxa artística
Coreografia i interpretació: Anto-
nella D’Ascenzi. Assessorament de 
dansa i mapping en viu: Toni Mira. 
Assessorament de manipulació 
de titelles i objectes: Damiano 
Privitera. Disseny de llum: Elena 
Piscitilli. Disseny de vestuari: 
Cristina Robledillo. Videoanimació 
i disseny de projecció: Guillem 
Muñoz. Música: Adrián Berenguer. 
Realització d’objectes i titelles: 
Antonella D’Ascenzi. Fotografies 
d’escena: Carles Decors. Enregis-
trament de la peça: Julian Wais-
bord. Distribució: Fani Benages. 
Amb la col·laboració de: LaSala 
Miguel Hernández de Sabadell, 

Can Gassol Centre de Residències 
Artístiques de Mataró, Sala Mel-
mac de la Cía. Mar Gómez, Circuit 
CLAPS (Itàlia). Amb el suport de: 
Departament de Cultura i Institut 
Català de les Empreses Culturals 
(ICEC), Beca #SOSCultura de la 
Fundació Carulla, Beca Agita de 
l’Ajuntament de Figueres, Beca 
de Recerca i Innovació de l’OSIC - 
Generalitat de Catalunya, Institut 
International de la Marionnette 
de Charleville-Mézièrs (França) 
i Progetto Cantiere del Festival 
Incanti (Itàlia).
Durada total de l’espectacle / 
peça: 40 minuts
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Antonella D’Ascenzi

Filar 

Contacte
Fani Benages
+34 654 925 551
fani@fanibenages.com
https://antonelladascenzi.com

Antonella D’Ascenzi és una creadora italiana 
de dansa i teatre visual establerta a Cata-
lunya des del 2010, on desenvolupa el seu 
projecte escènic tant per a públics familiars 
com per a adults, tot dialogant amb el cos, 
els objectes i les imatges. Al llarg d’aquests 
anys ha estat convidada com a creadora al 
Park in Progress del Pépinières européen-
nes de Création a França, al Teatro Victoria 
Eugenia de Donostia, a la Mostra d’Igualada, 
a la Fira de Titelles de Lleida, al Circuit de la 
Xarxa de Teatres Alternatius (2017 i 2019), a 
l’Institut International de la Marionnette de 
Charleville-Mézièrs de França, a la FiraTàrre-
ga i al festival La Alternativa de Madrid, 
entre d’altres.

Espectacle online: 
catalanarts.cat/landings/especialespaidansa

mailto:fani%40fanibenages.com?subject=
https://antonelladascenzi.com/
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Roberto G. Alonso ens proposa un viatge iniciàtic, poètic i lúdic per endin-
sar-nos en el món de Maruja Mallo, fascinant pintora de la Generació del 27. La 
seva variada obra, plena de simbolismes surrealistes i de desproporcions, és el 
vehicle idoni per connectar amb l’imaginari dels infants. Què millor, doncs, que 
transformar-la en moviment per tal de crear un espectacle sorprenent i visual 
que desperti la seva creativitat?

Cia. Roberto G Alonso

Marúnica 

Fitxa artística
Direcció i coreografia: Roberto 
G. Alonso. Interpretació: Borja 
Fernández, Laura Marsal, Marta 
Serret i Laia Vancells. Autoria i 
direcció musical: Jordi Cornu-
della. Escenografia i il·lumina-
ció: Roberto G. Alonso i Tony 
Murchland. Vestuari i atrezzo: 
Roberto G. Alonso i Víctor 
Peralta. Assistència en coreo-
grafia: Cristina Martí. Sastreria: 

Elena Fusellas. Fotografia: Jordi 
Renart. Il·lustració: Laura Marsal. 
Producció executiva i assessora-
ment pedagògic: Joan Solé. Es-
tudi de gravació i edició musical: 
Jump Sound Studio. Músics: Jordi 
Cornudella, Pere Cornudella, 
Guillermo Prats, Maria Roca i 
Àlex Ramírez.
Durada total de l’espectacle / 
peça: 55 minuts
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Cia. Roberto G Alonso

Marúnica 

Contacte
Roberto G. Alonso
+34 609 033 729
info@ciarobertogalonso.com
https://ciarobertogalonso.com

La diversificació del seu treball creatiu des de la creació de la companyia, el 1995, s’ha traduït 
en deu espectacles de sala per a adults, amb títols com ara La fragilitat dels verbs transitius 
(espectacle coproduït amb el Grec Festival de Barcelona); Lulú, primera nit (considerat per la 
crítica especialitzada com un dels cinc millors espectacles de dansa que es van representar 
a Barcelona el 2012); UL / Inmérita solitudo (seleccionat el 2010 pel circuit estatal de sales 
alternatives); Divinariana o Mon Genet (presentat el 2005 al Festival Grec); cinc coreografies 
de carrer, entre les quals destaquen (Ob) sesio_Na2, Agua al higo y a la pera vino i A mí no me 
escribió Tennessee Williams, en el marc del Programa de Suport a la Creació de FiraTàrrega 
2016 i amb la qual Roberto G. Alonso va rebre una nominació als Premis Teatre Barcelona en 
la categoria de millor actor, i set obres dirigides al públic infantil i familiar —com ara Zaqui-
zamí, Almazuela, Simplicissimus i Zing-Zing— àmbit en què va aconseguir un ampli prestigi i 
reconeixement tant a escala estatal com internacional.

©
Jordi_R

enart

Espectacle online: 
catalanarts.cat/landings/especialespaidansa

mailto:info%40ciarobertogalonso.com?subject=
https://ciarobertogalonso.com/
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Cinc dones i germanes donen vida a Meohadim, on transmeten les seves 
vivències a través de la música, les veus i el moviment. Ulls que observen, que 
insinuen, que narren; murmuris i crits que lluiten per expressar les històries 
que les han marcat fins avui. Com afecten les experiències a la resta? Com es 
comuniquen sense parlar? Moviments accelerats i pausats que s’oposen entre 
si: vellut suau per un costat i rugós per l’altre, un contrast emocional que tots 
vivim dia a dia. En aquest cant desbocat, la Blanca, l’Helena, la Júlia, la Berta i 
la Gisela obren les seves ànimes i fan aflorar les seves veritats.

Cia. Jacob Gómez

Meohadim 

Fitxa artística
Coreografia i direcció: Jacob 
Gómez. Interpretació: Blanca 
Tolsá, Helena Hernáez, Julia 
Sanz, Berta Martí, Gisela de Paz. 
Disseny de llums i vestuari: Sergi 
Cerdán. Música original: Sergio 

Gassmann. Coproducció: Tanz 
Bolzano. Agraïments: SAT Teatre, 
Fabra i Coats, L’Estruch. Fàbrica 
de creació de les arts en viu.
Durada total de l’espectacle / 
peça: 53 minuts
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Cia. Jacob Gómez

Meohadim 

Contacte
Jacob Gómez Ruiz
+34 661 235 679
meohadim@gmail.com
https://www.facebook.com/meohadim/

La Cia. Jacob Gómez, amb seu a Barcelona,   neix el 2019 amb la presentació de la seva primera peça 
de gran format a la gala dels finalistes del Premi de Dansa Institut del Teatre, on va rebre el Premi 
del Públic. Meohadim va presentar aquesta versió de 15 minuts a diversos teatres de Catalunya, 
València, Madrid i Portugal, com també a diferents certàmens coreogràfics en què va aconseguir di-
versos premis. El 2021 va rebre una coproducció de Tanz Bolzano i va entrar a formar part de l’Alian-
sat, on creà la versió de 50 minuts, la qual es va estrenar al Teatre Comunale di Bolzano, Itàlia. Va 
continuar interpretant Meohadim per a Prospettiva Dansa Teatre a Pàdua, al festival Abril a Dansa 
d’Alacant, al Teatre Serrano de Gandia, a Figueres Es Mou, a L’Estruch. Fàbrica de creació de les arts 
en viu, al SAT Teatre, i al festival Dance Days in Chania (Grècia). El fundador de la companyia, Jacob 
Gómez, ballarí i coreògraf independent, ha treballat en companyies com ara IT Dansa (Barcelona), 
Theater Pforzheim (Alemanya) i Theater Bielefeld (Alemanya), entre d’altres. 

Espectacle online: 
catalanarts.cat/landings/especialespaidansa

mailto:meohadim%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/meohadim/
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Tra, tra, tra, Tradicionarius, transmissió, traïció TRA TRA TRA, tradició, trans-
missió i traïció. Una mirada contemporània a la tradició que complementa la 
trilogia de conferències ballades amb les quals Explica Dansa fa un recorre-
gut per la història i evolució de la dansa. Aquesta vegada posa l’accent en la 
dansa tradicional en format escènic i amb una proposta de taller —opcional— 
per als grups de dansa d’arrel de cada lloc on s’actuï. Una exploració singular 
en què Toni Jodar observa les influències mútues entre la dansa contemporà-
nia i la tradicional, com un acte, no pas de traïció envers cap de totes dues, 
sinó d’amor incondicional per a tota la dansa. És una proposta per a un públic 
transversal que s’adapta a molts espais. Després de l’actuació, s’estableix una 
conversa amb el públic i es convida una persona representativa de la dansa 
d’arrel del bloc on actuen.

Explica Dansa

Tra, Tra, Tra 

Fitxa artística
Explicador-intèrpret: Toni Jodar. 
Guió i dramatúrgia: Helena Tor-
nero i Bàrbara Raubert. Acom-
panyament del projecte: Montse 
Colomé. Disseny audiovisual: 
Tristán Pérez Martín i Bàrbara 
Raubert. Realització: Tristán 
Pérez Martín. Comunicació: Sara 
Peralta i Andrea Moliner CAT 
Tradicionàrius. Suport, gestió i 
producció: Muntsa Roca i Rita 
Stivala-Anastàtica. Produc-
ció executiva: Beatriu Daniel. 
Codirecció: Beatriu Daniel i Toni 
Jodar. Coproducció: Mercat 
de les Flors, Fira Mediterrània 
de Manresa, Ésdansa. Amb la 

col·laboració de: CAT Tradicio-
narius, Dantzagunea-Diputación 
de Guipuzkoa, Donostia Kultura, 
La Caldera Centre de Creació 
de Dansa i Arts Escèniques, Ca 
l’Estruch de Sabadell, Centro 
de Danza de Zaragoza. Projecte 
subvencionat per: Departament 
de Cultura de la Generalitat 
Catalunya; ICUB Ajuntament de 
Barcelona; Instituto Nacional de 
Artes Escénicas y de la Música 
/ Inaem. Projecte associat-re-
sidents a la Fàbrica de Creació 
Fabra i Coats.
Durada total de l’espectacle / 
peça: 60 minuts
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Explica Dansa

Tra, Tra, Tra 

Contacte
Beatriu Daniel i Ferrer
+34 678 420 020
beatriu@explicadansa.com
www.explicadansa.com

“Explica Dansa” és un projecte de llarg reco-
rregut especialitzat en la creació i formació 
de públics i liderat per professionals amb més 
de 35 anys d’experiència en la dansa i les arts 
escèniques: Beatriu Daniel i Toni Jodar, que 
treballen acompanyats d’un equip de col·labo-
radors. La seva singularitat són les conferèn-
cies ballades; una performance pedagògica 
amb què Toni Jodar ens ofereix eines de 
lectura per comprendre millor els llenguatges 
contemporanis. Han desenvolupat diferents 
formats, segons les necessitats de cada 
públic. Fa vint anys que treballen en col·labo-
ració amb equipaments i institucions culturals 
de referència, tant a escala nacional com 
internacional, com ara, entre d’altres, Sadler‘s 
Wells Theatre (Londres), Gira la Xina (Xangai, 
Beijing…), Danza a Escena de la Red Española 
de Teatros, Xarxa de Biblioteques de Barce-
lona, Mercat de les Flors, Festival Sismògraf 
d’Olot, el Gran Teatre del Liceu, L’Auditori 
de Barcelona, CaixaForum, Centro Nacional 
de Arte Reina Sofía, La Caldera. Centre de 
Creació de Dansa i Arts Escèniques, L’Estruch 
Fàbrica de Creació de les Arts en Viu de Saba-
dell, Mataró Cultura, CAT Tradicionarius, Fira 
Mediterrània de Manresa, i Ésdansa. 

©
Tristan Perez-M
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40 COMPANYIES EN LÍNIA

Transmissions és una conferència ballada que combina música, audiovisuals, 
paraula i moviment en viu per explicar les danses urbanes en totes les seves 
dimensions. Ofereix un discurs dinàmic i per a tots els públics, en dos formats: 
un de sala i un altre de carrer. On, quan i per què es van generar aquestes 
formes d’expressió? Què les caracteritza? Com van arribar a casa nostra? 
Aquestes són algunes de les qüestions que planteja la conferència, així com 
l’impacte que han tingut, no solament en l’àmbit de la dansa, sinó també en el 
conjunt de la cultura popular de finals del segle XX i d’ara.

Guille Vidal-Ribas i Javi Casado

Transmissions: conferència
ballada sobre danses urbanes  

Fitxa artística
Autoria i direcció: Guille Vi-
dal-Ribas i Javi Casado. Inter-
pretació: [versió de sala] Guille 
Vidal-Ribas i Javi Casado / Àlvar 
Marcos; [versió de carrer] Guille 
Vidal-Ribas, DJ Tommy, Chris 
Angelous Robles, David Caste-
jón, Paula Ortega, Julia Romero i 
Àlvar Marcos. Disseny de llums i 
producció tècnica: Fran Ortega. 
Coproducció: Mercat de les 
Flors, HOP Plataforma de Dansa 

i Cultura Urbana, El Generado,r 
Art i Creació Cultural. Amb 
el suport de: Explica Dansa, 
Centre Cívic Barceloneta, APdC 
- Associació de Professionals 
de la Dansa de Catalunya (beca 
Carretera i Dansa). Distribució: 
Vulcana. Fotografia: Marta 
Garcia, Ianko Pive. Vídeo: Marc 
Costa Films.
Durada total de l’espectacle / 
peça: 60 minuts
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Guille Vidal-Ribas i Javi Casado

Transmissions: conferència
ballada sobre danses urbanes  

Contacte
Javi Casado Pulido
+34 678 837 936
transmissions.dansa@gmail.com
https://www.transmissionsdansa.com

Transmissions és fruit d’una investigació duta 
a terme per Guille Vidal-Ribas i Javi Casado, 
la qual recull el coneixement adquirit durant 
més de dues dècades com a ballarins de 
dansa urbana, i el combina amb informació 
extreta d’una àmplia base documental i 
d’entrevistes a figures pioneres i referents 
nacionals i internacionals en aquest àmbit.

©
M
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Olor de menta és una peça de dansa que dibuixa i envaeix un espai imaginat a 
partir de dos cossos que es posen al servei d’un collage de poemes escènics 
de Joan Brossa.

LaSúbita

Olor de Menta 

Fitxa artística
Idea i direcció: Emma Riba i 
Laura Alcalà (LaSúbita). Interpre-
tació: Emma Riba i Laura Alcalà. 
Textos: extrets de poemes escè-

nics de Joan Brossa.
Durada total de l’espectacle / 
peça: 20 minuts
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LaSúbita

Olor de Menta 

Contacte
Fani Benages
+34 654 925 551
holalasubita@gmail.com
www.lasubita.com

LaSúbita és el col·lectiu que des del 2017 
formen Emma Riba i Laura Alcalà. Han 
creat peces com ara Aurèlia, Amèlia i Carles 
(2017), basada en la composició instantània 
i la manipulació de la informació; A la panxa 
del bou (2018), una peça de carrer amb un 
toc d’humor que juga amb el temps escènic; 
POLS (2019), una exploració estètica que 
reflexiona sobre allò que no veiem encara 
que hi sigui; Olor de menta (2019), a partir 
de poemes escènics de Joan Brossa en el 
marc del projecte “Balla’m un llibre” de 
l’Associació de Professionals de la Dansa de 
Catalunya (APdC) i la Generalitat de Catalun-
ya; i Silver Ballad (2021), la primera peça de 
sala de llarga durada estrenada al SAT! Sant 
Andreu Teatre de Barcelona, presentada al 
Teatre L’Ateneu de Celrà, al Festival ONA-
DAnce de Palamòs, i el 2022 a l’Antic Teatre 
de Barcelona.

Espectacle online: 
catalanarts.cat/landings/especialespaidansa
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Inspirada en el treball manual, D’una en una combina característiques del 
teatre visual, de la dansa i del teatre d’objecte. A partir de la manipulació de 
seixanta teules, tres intèrprets dibuixen paisatges visuals i sonors que respo-
nen a un pacte de construcció conjunta. En el silenci cru d’un imaginari rural, 
entre aspror, fragilitat i pes, hi apareix un tracte entre matèria i pell. 

Fitxa artística
Concepte i coreografia: Barbara 
Cappi. Interpretació: Barbara 
Cappi, Goretti Pié, Rosalía Zanón. 
So en directe: Sergio Camacho. 
Il·luminació: Xavi Moreno. Mirada 
externa: Carmen Gómez. Fotogra-
fia i vídeo: Tristán Pérez-Martín. 
Producció i distribució: Mètri-
ca bàrbara i Lola Rodríguez. 

Coproducció: FiraTàrrega. Amb 
el suport de: Can Batlló, Danseu 
Festival, L’Animal a l’esquena, La 
Poderosa, Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya, 
Roca Umbert i Movin’up - Spetta-
colo - Perfoming Arts 2020/2021.
Durada total de l’espectacle / 
peça: 30 minuts

Mètrica Bárbara

D’una en una {versos
sobre una teulada errant}  
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Contacte
Lola Rodríguez
+34 679 203 660
lolagestionendanza@gmail.com
https://metricabarbara.com/

Mètrica Bárbara és el pseudònim que la 
coreògrafa Barbara Cappi ha triat per al 
grup de treball que l’acompanya en les seves 
creacions artístiques. L’estil de la seva inves-
tigació juga entre els intersticis de allò bell, 
allò brut i allò bastard. BELL. Ensopeguem 
amb la idea de l’elegància. BRUT. De vega-
des ens agraden les coses crues. BASTARD. 
No sabem del tot de qui som filles. Per al 
projecte D’una en una..., durant el 2020 va 
rebre suport del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya (OSIC) i del Su-
port a la Creació de FiraTàrrega, i, el 2021, de 
l’associació Giovani Artisti Italiani: GAi i del 
Ministeri de la Cultura italià (MiBAC). El 2021 
Mètrica bàrbara va presentar el seu projecte 
a diversos festivals del territori català, com 
ara FiraTàrrega, Dansàneu, Tangent, Danseu i 
Circuit Nòmada, així com al centre de creació 
L’Animal a l’esquena.

Mètrica Bárbara

D’una en una {versos
sobre una teulada errant}  

©
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Del grec pân (‘tot’) i hórama (‘vista’), el terme panorama va ser emprat pel pin-
tor irlandès Robert Barker per descriure les seves pintures circulars. Els seus 
paisatges generen una experiència immersiva que convida a la contemplació i 
a la reflexió. Quin és el nostre lloc en aquest paisatge? Raquel Gualtero també 
ens empeny cap a un estat contemplatiu, cap a un trànsit per diversos ima-
ginaris estranyament familiars. El seu cos és el centre del paisatge. Els seus 
gestos esdevenen coreografies infinites. Panorama és un solo de dansa que 
ens transporta cap a un lloc íntim, únic i intransferible. Un lloc recorregut per 
una veu que ens pertany i que transforma els motlles que ens hem construït. 
Potser es tracta d’un lloc estrany, inhòspit i inesperat, però és, sens dubte, un 
lloc que anhelem. Panorama és un solo que té dues versions: la versió de sala i 
la versió site-specific.

Raquel Gualtero

Panorama 

Fitxa artística
Direcció: Raquel Gualtero. 
Interpretació: Raquel Gualtero. 
Ajudantia de direcció: Lipi Her-
nández. Suport a la dramatúrgia: 
Albert Pérez. Autoria i direcció 
musical: Rodrigo Rammsy i Au-
rora Bauzà. Escenografia: Arnau 
Sala. Disseny de la il·luminació: 
Arnau Sala. Suport a l’espai 
escènic: Raquel Klein. Fotografia: 
Alice Brazzit. Producció i distri-
bució: Tina Agency, El Climamola. 

Coproducció: Mercat de les Flors, 
Festival Sismògraf, Antic Teatre. 
Amb el suport de: Danza en Breve 
(La Laguna, Tenerife) Convent 
de les Arts (Alcover), L’Animal a 
l’esquena (Celrà), Graner (Bar-
celona). Agraïments: Óscar Dasi, 
Pere Faura, La Caldera, Semolina 
Tomic, Javier Cuevas, Miguel Fiol, 
Pia Mazuela, Amaranta Velarde.
Durada total de l’espectacle / 
peça: 40 minuts
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Raquel Gualtero

Panorama 

Contacte
Raquel Gualtero
+34 637 936 136
rgualterosoriano@gmail.com
https://vimeo.com/lagualtero

Raquel Gualtero Soriano es va graduar en Dansa Contemporània a l’escola Theater School / 
Higher School of Arts d’Amsterdam el 2005. Com a ballarina, ha treballat internacionalment 
en companyies com ara l’Scottish Dance Theatre, Fabulous Beast Dance Theatre o Romeo 
Castellucci. A escala nacional ha treballat amb Àngels Margarit, Àlex Rigola i Pere Faura, 
entre d’altres. Com a creadora, va debutar el 2005 amb Blanco, peça que va formar part del 
reconegut ITS International Theater School Festival. Amb Persona va guanyar el Premi Injuve 
2011 a la Creació Jove. Brut, Nuà (que es va representar al Sismògraf 2019) i la trilogia forma-
da per Amaro, Orama i Panorama completen la seva trajectòria com a coreògrafa.

Espectacle online: 
catalanarts.cat/landings/especialespaidansa
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“És bo de renovar la nostra capacitat de sorpresa —va dir el filòsof—. Els 
viatges espacials ens han fet, a tots plegats, nens una altra vegada.” Ray Brad-
bury, Les cròniques marcianes. A Cometa, una visitant inesperada ens convida, 
a través de la seva curiositat i les seves descobertes, a mirar el nostre entorn 
amb ulls nous. Cometa és una aventura galàctica per redescobrir i merave-
llar-nos amb la força de la gravetat, les possibilitats del moviment i el poder 
de l’empatia. La geometria, el joc i la velocitat de la llum. L’univers, la imagi-
nació i els viatges interestel·lars. I sobretot, és una festa per celebrar que ens 
hem trobat!
Edat recomanada: de 6 a 10 anys.

Roser López Espinosa

Cometa 

Fitxa artística
Concepte i coreografia: Roser 
López Espinosa. Creació i interpre-
tació: Nora Baylach. Música ori-
ginal: Mark Drillich. Vestuari: Åsa 
Gjerstad. Dramatúrgia: Katarina 
Pejović. Disseny de l’espai escènic: 
Roser López Espinosa. Il·lustra-
cions: Daniel Bennett, Christian 
Klette. Disseny de la il·luminació: 
Jou Serra. Programació: Sergio 
Roca Saiz. Construcció dels llums 
LED: José Luis Salmerón - Cube 
Peak. Equip tècnic: Anna Boix 

Álvarez, Oriol Ibáñez Fauquer. 
Producció executiva: Lowland / 
Judit Martínez Gili. Coproducció: 
Vorpommern tanzt an (Aleman-
ya). Amb el suport de: Mercat de 
les Flors, La Caldera. Centre de 
Creació de Dansa i Arts Escèni-
ques i La Sala Miguel Hernández 
de Sabadell, ICEC - Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i INAEM.
Durada total de l’espectacle / 
peça: 50 minuts
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Roser López Espinosa

Cometa 

Contacte
Roser López Espinosa
+34 697 555 468
produccio@roserlopez.com
www.roserlopez.com

Formada a la MTD d’Amsterdam, Roser López 
Espinosa ha treballat amb coreògrafs com 
Àngels Margarit, Cesc Gelabert, Pere Faura, 
Lipi Hernández, Iago Pericot i el cineasta Isaki 
Lacuesta, com també amb Marta Reig Torres i 
Katie Duck als Països Baixos. El seu treball de 
creació ha rebut diversos premis i està present 
amb regularitat a escenaris internacionals des 
de la creació de peces com Lowland, Novembre 
i Hand to hand. El 2017 va crear L’estol per a 
la Producció Nacional de Dansa i el 2019 va 
estrenar Trama (Premi de la Crítica a la Millor 
Coreografia). El 2021 va crear Cometa juntament 
amb el projecte alemany Vorpommern tanzt 
an; des de la seva estrena ha fet més de cent 
funcions arreu de Catalunya i a Europa. Coreò-
grafa invitada per companyies internacionals 
com Skånes Dansteater (Suècia), Zagreb Dance 
Company (Croàcia), MiR Dance Company (Ale-
manya) o Scottish Dance Theater (Regne Unit), 
també ha col·laborat amb diverses companyies 
de circ, com Circ Pànic i Compagnie XY (França). 
Artista associada al centre de creació La Calde-
ra des del 2012, també ha estat artista resident 
al Mercat de les Flors (2018-2021). El seu treball 
coreogràfic s’ha programat a festivals de re-
ferència d’Europa i d’Amèrica Llatina, així com a 
Egipte, al Canadà i al Japó.

©
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Laura Bové Guri
Tècnica d’Arts Escèniques a 
la Direcció General de Pro-
moció Cultural i Biblioteques 
del Departament de Cultura 
- Generalitat de Catalunya 

Cèsar Compte
Gerent, Associació de 
Professionals de la Dansa de 
Catalunya

Esther Forment
Pràctiques artístiques i 
producció, Teatre Principal 
d’Olot / Festival Sismògraf

 Jordi Fosas
Director artístic, Fira
Mediterrània de Manresa
 

Laura Llamazares
Responsable de
programació, Teatre Auditori 
de Granollers
 

PERSONES FACILITADORES

L’Especial Espai de Dansa compta amb la presència de les següents persones que actuaran com 
a facilitadores. La seva tasca consisteix a posar en contacte programadores i programadors amb 
representants de les companyies.

Conductora de l’acte

Cristina Cazorla
Directora artística de Puça 
Espectacles 
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9:00 h - 9:30 h Recepció Atrium

ACREDITACIONS Cafè benvinguda

9:30 h - 9:45 h Sala Gran

BENVINGUDA

9:45 h - 10:10 h Sala Gran

ACTUACIÓ Cía. Silvia Batet - Oblivion

10:15 h - 10:40 h Sala Petita

ACTUACIÓ Kernel Dance Theatre - Lóng

10:45 h - 11:10 h Pavelló

ACTUACIÓ Clementine & Lisard - Scotoma

11:10 h - 11:25 h Lobby Atrium

PAUSA Esmorzar - Presentació Premi Delfí Colomer

11:25 h - 11:50 h Sala Gran

ACTUACIÓ Compañía de Danza Javier Guerrero - AM27

11:55 h - 12:20 h Sala Petita

ACTUACIÓ Losinformalls - Entrañas con patatas

12:25 h - 12:50 h Pavelló

ACTUACIÓ Cia Moveo - Echoes

12:55 h - 13:20 h Sala Petita

ACTUACIÓ Marc Fernández & Julio León - (ÍOR)

13:25 h - 13:50 h Sala Gran

ACTUACIÓ Compañía Carmen Muñoz - Bailes de histéricas

13:50 h - 14:00 h Lobby Atrium

PAUSA

14:00 h - 14:25 h Sala Petita

ACTUACIÓ Múcab Dans - Bulb&Me

14:30 h - 14:55 h Pavelló

ACTUACIÓ Sandra Macià - Human 21

15:00 h - 15:25 h Sala Petita

ACTUACIÓ Laia Santanach - Tradere

15:30 h - 15:55 h Sala Gran

ACTUACIÓ Oulouy - Black

16:00 h Lobby Atrium

DINAR



ICEC Barcelona
+34 933 162 770
internacional.icec@gencat.cat

ICEC Berlin
+49 30 551 95 40
berlin.icec@gencat.cat

ICEC Brussel / Bruxelles
+32 2 230 72 21
brussels.icec@gencat.cat

ICEC London
+44 207 842 0853
london.icec@gencat.cat

ICEC Paris
+33 1 43 250 435
paris.icec@gencat.cat

catalanarts.cat

catalanarts

catalanarts.cat


