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Animal Religion / Quim Girón 

Indomador 
 

 
Divendres 9 de juny 20 h CC URGELL 

 

Divendres 30 de juny 20 h 
 

AUDITORI SANT MARTÍ DE 
PROVENÇALS  

 

Un home amb cap de porc i sabates de taló de xarol negre. El mateix home coronat per un cap 

de gall i amb tot el cos embenat com una mòmia que vol presumir de bíceps. I, una altra vegada 

ell, ara a cara descoberta, que fueteja el terra amb passió, i que, també amb passió, fa que una 

cullera s'endinsi pel seu nas. 

Qui és aquest home? Un domador?  O un indomable? Potser no està domat? O, potser, és un 

indòmit? Ell ha escollit una altra paraula per batejar-se: Indomador.  

Sota les màscares s’amaga Quim Girón, alma mater d'Animal Religion i guanyador del Premi 

Ciutat de Barcelona el 2015 en la modalitat de circ. A Indomador, aquest solo que cavalca entre 

el món del circ, el de l'acrobàcia i el de la dansa, Girón explora quines relacions s'estableixen 

entre l'home i les bèsties, entre el masculí i el femení, per tractar d'esbrinar què és humà i què 

és animal, com hem de fer per poder controlar els nostres instints i si aquest control és l'única 

manera de poder arribar a conèixer-nos. 

En definitiva Indomador és circ. Un circ que també busca provocar la reflexió. 
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QUIM GIRON, que es va formar a l'escola Rogelio Rivel (en l'especialitat de verticals) i després 

va continuar la seva formació a Tolosa de Llenguadoc i Estocolm, és el líder d'Animal Religion, una 

companyia que va fundar el 2012. Té la seva base a Mataró i pot presumir d'haver recollit èxits des 

que es va donar a conèixer a l’edició del  2014 a la Fira de Tàrrega  amb Chicken legz. Després 

d'Indomador, que es va presentar el 2014 a l'Antic Teatre, Girón va continuar la seva feina 

d'exploració animal a Sifonòfor que, estrenat a l'Auditori, va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona 

en la modalitat de Circ l’any 2015. Després, la companyia ha tornat a abundar en el mateix tema a 

Sapiens Zoo, que es va poder veure al Mercat de les Flors l'any 2016 

 

LA CRÍTICA HA DIT: 

 

“Una mixtura d’éssers, de gèneres i de naturaleses que prenen forma a partir de la mescla de 

diferents disciplines: música, dansa, circ... que es fusionen per configurar un muntatge sense 

paraules –però amb el suport d’una àmplia i expressiva gamma de sons i, sobretot, d’una 

acurada gestualitat corporal–, vistós i agraït” NÚRIA SABAT  (Recomana.cat, 27/11/2015) 

 

“Inclassificable, és una peça amb un toc de genialitat explosiva que aconsegueix arrencar riures, 

admiracions pels equilibris, la gestualitat i el desplegament de diverses tècniques de circ, així 

com per la narrativa hilarant i desinhibida de la proposta.” JORDI SORA (Núvol, 25/04/2014) 

 

“Un espectacle capaç de captivar els menys avesats en el món del circ. La companyia Animal 

Religion es mou entre la raó i els instints més salvatges i, fins i tot en les rutines més 

sofisticades són capaços de trobar el seu equivalent en les formes del regne animal.” 

AÍDA PALLARÈS (Núvol, 31/08/2015) 

 

 

WEB: 
www.animalreligion.com 

 

VÍDEO:   
https://vimeo.com/85737831 

 
FITXA TÈCNICA 

Autor, intèrpret i direcció: Quim Girón. 
Mirada exterior: Alba Serraute. 

Escenografia i vestuari: María Bartrons. 
So i música: Mathieu Lemat Pernaud i Niklas Blomberg. 

Disseny de llums: Joana Serra. 
Coproducció: Antic Teatre. 

Beca de residència: La central del Circ. Residència tècnica: 
L’Estruch.Residències de creació: Subtopia, Adrià Antic, Cronopis, 

Cirqueon i La Central del circ.  

http://www.recomana.cat/CRITICA/225/58/Indomador/N%C3%BAria%20S%C3%A0bat
http://www.nuvol.com/noticies/quatre-dies-en-moviment-a-olot-dansa-contemporania/
http://www.nuvol.com/noticies/el-temporada-alta-en-10-imprescindibles/
file:///C:/Users/t040889/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0PGM9LN8/www.animalreligion.com
https://vimeo.com/85737831
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Balkumbia 
Balkumbia 

 
 

Dissabte 13 de maig 21.30 h 
 

CC EL COLL 
 

Dissabte 17 de juny 20 h 
 

CC ALBAREDA 
 

Dissabte 01 de juliol 22 h CC ZONA NORD  
 

 
 

 A qui pugi al tren dels Balkumbia li espera un viatge per les músiques festives de més d’un continent. 

Ritmes càlids i sonoritats llunyanes, que tant ressonen a Orient com a Occident, però que inciten els peus a 

ballar sense parar. Sense treva. Sense descans. Els Balkumbia  prometen tones d’energia, de vitalitat, de 

bon rotllo i de festa... Com si ens haguéssim embarcat en una revetlla transoceànica!!! 

Els Balkumbia són vuit: una dona, que és qui porta la veu cantant, i set homes. Es van trobar no fa ni dos 

anys i, arribats a Barcelona des de diferents parts del món, van decidir fer música en comú, compartint 

ritmes i melodies i amb una única premissa: que la seva música fos festiva i alleugerís les penes. Així que 

s'hi van posar i, en només uns mesos, van aconseguir donar-se a conèixer: ja han fet més d'un centenar de 

concerts a diferents països europeus: des de França, Itàlia, Alemanya, Anglaterra i Holanda fins a Grècia, 

Sèrbia i Hongria. 

La veu de Balkumbia es diu Ugne Danielé Rekalaité i prové de Lituània. Amb ella pugen a l’escenari dos 

italians, un turc, un xilè, dos catalans i un valencià. La seva música, volgudament mestissa, beu quasi 

sempre de melodies procedents dels Balcans i de ritmes llatins. Ells diuen que fan “fusió ballable de ritmes 

immigrants”. Sona força bé, oi? Doncs, a ballar. 
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GÈNERE 

World music: Fusió ballable de ritmes immigrants (els anomenen ells), amb influències que provenen tant 

dels Balcans com dels sons llatins 

 

 

 

 

 

DISCOGRAFIA 
Balkumbia (2017) 

 

WEB: 
www.balkumbia.com 

 

VÍDEO: 
 https://www.youtube.com/watch?v=bRp5DXyJQpQ 

 

SPOTIFY: 
https://open.spotify.com/artist/3YGKpYngAubxN9sD8U4dep 

 

FITXA TÈCNICA 
Components del grup: Andrés Pérez, bateria; Bora Edizel, 

guitarra; Diego Bernal, darbuka; Diego Sáez, ukelele, xarango i 
veus; Emilio Tarallo, trompeta; Pier Paolo Canderolo, saxos; 

Ugne Danielé Rekalaité, veu, i Uri Català, baix i cello. 
 
 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/t040889/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0PGM9LN8/www.balkumbia.com
https://www.youtube.com/watch?v=bRp5DXyJQpQ
https://open.spotify.com/artist/3YGKpYngAubxN9sD8U4dep
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Cia. Patricia Palomares 

ANEBODA the Show 
 
 

Diumenge 7 de maig 18 h 
 

CC JOAN OLIVER PERE-QUART 

Divendres 26 de maig 20 h 
 

CC URGELL 
 

 
 
 

Sí, ho has encertat, Aneboda és el nom d'un dels armaris d'IKEA, un dels més senzills: dues portes, una 

barra de penjar i un prestatge on deixar la roba. Un tot terreny dels armaris, el típic armari que hi hauria en 

una casa d’estudiants, el típic armari que uns estudiants acabats d’independitzar-se anunciarien, a bombo i 

plateret, que són capaços de muntar en menys de cinc minuts. Però no. Com a mínim la feina s'allargarà 

durant una hora, el temps que dura aquest espectacle que mostra, en viu i en directe, com s’han d'utilitzar 

les claus allen que s’inclouen en qualsevol paquetet de la botiga nòrdica.  

Aneboda no és res més que això: tres amics reunits davant d'un armari, barallant-se amb els claus i 

discutint entre ells per si han perdut un cargol. Encara que, darrere del bricolatge, s'amaguen també unes 

quantes reflexions, això sí, en clau d'humor, sobre la vida, sobre què n’esperen i com desesperen per 

obtenir-lo. 

Aneboda és un divertiment esbojarrat i un pèl surrealista, tal com és habitual en molts dels textos de 

Joan Yago que, en aquesta ocasió, ha deixat aparcada La Calòrica per muntar tants armaris com sigui 

possible amb Albert Pérez, Nicolás Carbajal i Ireneu Tranis. 
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QUI SÓN PATRÍCIA PALOMARES? 

Quan Joan Yago s’uneix a Albert Pérez, Nicolás Carbajal i Ireneu Tranis a Aneboda –estrenada a mitjans de 

setembre del 2014 al Teatre Tantarantana–, decideixen utilitzar com a nom de la seva companyia el de 

Patrícia Palomares.  

Joan Yago (Barcelona, 1987) és un dels fundadors de la companyia La Calòrica, amb la qual treballa 

habitualment malgrat que es permet col·laboracions externes com aquesta a Aneboda. Dramaturg, moltes 

vegades també director dels seus textos, Yago ha estrenat amb La Calòrica L'Editto Bulgaro, Bluf o Sobre el 

fenomen de les Feines de Merda. A més, va guanyar el premi Crítica Serra d'Or del 2016 amb You say 

tomato, que va muntar amb Anna Moliner i Joan Negrié.  

Els tres actors a l’escenari també mantenen carreres en solitari i amb altres companyies: Nicolás Carbajal i 

Albert Pérez són membres de Projecte Nisu (Projecte de Navegació Incendiària i Salvament Unilateral), 

Ireneu Tranis és el creador de la peça El venedor d'històries, que es va estrenar al Festival TNT. 

 

LA CRÍTICA HA DIT: 

“L'acció (escènica) de muntar un armari prefabricat aboca els intèrprets al joc, l'humor, la rivalitat, el 

combat verbal, algun que altre cop de puny, la rialla, la música i el ball.” 

FRANCESC MASSIP (Recomana.cat, 10/10/2015) 

 

“És una poca-soltada, i tant que sí. Però la comèdia explora la seva realitat, prima i circumstancial, en l'alta 

literatura o en la pintura. El teló de fons és Faust de Goethe. Pot semblar una rebequeria, però no ho és. 

Perquè així com el savi protagonista de la novel·la lluita per viure un instant de felicitat, els tres amics es 

desviuen per haver fet alguna acció gloriosa que la gent els reconegui.” 

JORDI BORDES (El Punt-Avui, 4/10/2015) 

 

“Aneboda és una comèdia divertidíssima, però, com tots els bons textos, és alguna cosa més, i et deixa amb 

el somriure als llavis i la reflexió al cervell. No es pot demanar més. Bé, sí, que Joan Yago segueixi escrivint.” 

GEMA MORALEDA (Somnis de teatre, 11/10/2015) 

 

 

WEB: 
http://aneboda.wixsite.com/aneboda 

 

VÍDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=PJKHiPD4tQE 

 
FITXA: 

Autors: Joan Yago. 
Intèrprets: Joan Yago, Albert Pérez, Nicolás Carbajal i 

Ireneu Tranis. 
Direcció: Joan Yago. 
Producció: Eli Pujol.  

http://www.recomana.cat/CRITICA/2376/47/Aneboda/Francesc%20Massip
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/901319-planimetria-teatral.html
http://www.somnisdeteatre.com/aneboda-the-show/
http://aneboda.wixsite.com/aneboda
https://www.youtube.com/watch?v=PJKHiPD4tQE
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Cia. Zero en Conducta 

La dernière danse de Brigitte 
 
 

Divendres 12 de maig 19.30 h CC ZONA NORD 
 

Divendres 09 de juny 18.15 h CC BESÒS 
 

 
 
 

Brigitte ja no pot ballar. Està confinada en una cadira de rodes. Però el que sí pot ballar són els seus 

records. Sempre en blanc i negre. Com si pertanyessin a una pel·lícula muda de principis del segle passat, 

amb aquella música, aquell swing, aquella ingenuïtat que encara ara ens desperta un somriure –amb un 

punt de malenconia, sí– impossible d'esborrar dels llavis. 

La Brigitte és un titella gegant. Però els seus records estan vius en els titellaires que la manipulen. Ells sí que 

poden ballar. I ho fan. I evoquen altres temps en què Brigitte era ballarina i es movia amb peus lleugers 

sobre un escenari. Hi juguen i li recorden que el joc encara és possible, però també que el joc de la vida 

sempre acaba d’una mateixa manera: amb la mort. 

La companyia Zero en Conducta, amb aquest, el seu tercer espectacle, uneix dansa, titelles, gest, mim, 

teatre d'objectes i un munt de tècniques més en un espectacle d’aparença senzilla, malgrat els elevats 

requisits tècnics que exigeix dels seus intèrprets. I tot sense dir ni una sola paraula.  

 

 

 

LA CRÍTICA HA DIT: 

“Un trabajo muy difícil y brillantemente logrado, un reto del que han salido victoriosos ambos artistas. Una 

obra destinada a recorrer los escenarios del mundo.” 

TONI RUMBAU (Titeresante, 1/03/2016) 

 

 

 

http://www.titeresante.es/2016/03/01/estrenos-en-barcelona-gnoma-en-la-puntual-y-la-derniere-danse-de-brigitte-en-el-ateneu-9-barris/
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Cia Zero en Conducta 

Quan Putxa (José Antonio Puchades) va crear Zero en Conducta, el 2011, després d’haver-se format en l’art 

dels titellaires amb el Pep Ortal i d’haver-se llicenciat a l’Institut del Teatre, el seu primer espectacle, 

Nymio. Historias mínimas contadas a mano (2012), encara en solitari, bevia del gest i dels titelles. Però, 

quan la companyia va créixer amb la incorporació de Julieta Gascón, també el seu llenguatge es va 

expandir: a Allegro ma non troppo (o...¿si el amor es ciego, por qué nos mira?), estrenat el 2014, ja van 

començar a treballar també les tècniques de la dansa. I en aquesta mateixa línia ha continuat la feina de la 

parella en el seu tercer muntatge, La dernière danse de Brigitte, que es va estrenar al febrer del 2016 a 

l’Ateneu Popular de Nou Barris i ja ha realitzat una important gira per Espanya, Alemanya, Itàlia i Holanda. 

 

 

VÍDEO:  
https://www.youtube.com/watch?v=pWaBBqALIJI 

 
FITXA  

Autors: Zero en Conducta. 
Interpretació, direcció, producció i escenografia: Julieta 

Gascón Roque i José Antonio Puchades (Putxa). 
Vestuari: Agnès Luces de Neon i Claudia Fascio. 

So i música: Red Vox Studio amb la col·laboració de Mans O 
i Nil Fruitos. 

Disseny de llums: David Maqueda. 
Construcció i disseny de titelles: Ángel Navarro, Kim, 

Miguel H, Martini de Andrioti, Agnès Luces de Neon i Amok 
Kor. 

Disseny gràfic i audiovisual: Mellow Submarine i Laura 
Valero. 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pWaBBqALIJI
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2princesesbarbudes 

Sempre de vacances 
 

Música pop per a tota la família feta amb instruments de joguina. 2princesesbarbudes presentarà el seu 

tercer disc, Sempre de vacances, que recull onze cançons de composició pròpia que parlen dels somnis i 

dels viatges de les orenetes, l’ocell que ens avisa que la primavera ja és aquí. “Som uns turistes 

professionals,/ fem uns viatges descomunals./ Quan a casa vostra ha arribat el bon temps/ fem les maletes 

i venim corrents”: diu la cançó que dona títol a l’àlbum. 

 

Dissabte 27 de maig 12.30 h CC ALBAREDA 
 

Dissabte 03 de juny 12 h CENTRE SANT PERE 
 

 

 

 

 

Diuen que fan música baixeta per a públics baixets. Baixeta perquè la fan amb instruments de joguina, dels 

que no porten piles, dels que sonen molt fluixet. I per a públics baixets perquè, malgrat que el seu pop està 

pensat per ser gaudit per tota la família, està especialment dedicat als més menuts. I aquí es nota que 

Helena Casas i Marc Marcé, igualadins tots dos, es van decidir a provar les sonoritats de bateries, carillons i 

ukeleles de joguina, acordions petits, panderetes, pianets i guitarres elèctriques de tres cordes, quan van 

tenir al seu primer fill i els amics músics els van regalar un munt d’instruments de joguina perquè el nadó 

gaudís de la mateixa passió que els seus pares. 

Helena Casas, que a més és il·lustradora, ja havia format part de diferents grups: Pomada, Conxita, Angelina 

i els Moderns. I Marc Marcé és músic i tècnic de so. La seva primera col·laboració en aquesta petita gran 

aventura va arribar el 2008, quan van participar en el disc Musiquetes per la bressola amb la cançó La 

Pastoreta. El 2011 van publicar el seu primer disc i cada dos anys n’han tret un altre al mercat. L’últim, el 

que ens presentaran, Sempre de vacances, reuneix onze cançons inspirades en els somnis i els viatges de les 

orenetes, l’ocell que ens avisa que la primavera ha arribat. 
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DISCOGRAFIA 

Sempre de vacances, 2015. 

L’enciclopèdia baixeta de la nit, 2013. Les cançons d’aquest espectacle parlen de les bèsties nocturnes, de 

les lliçons d’astronomia del professor Alexandre Bonanit, dels itineraris dels angelets i els ratolins que 

s’emporten les dents i dels estris imprescindibles per passar una bona nit. 

Cançons i rimetes, 2011. Interpretació personal de la música tradicional catalana recollida per Joan Amades. 

.  

 

LA CRÍTICA HA DIT 

“Música bajita es lo que propone la compañía, una etiqueta que describe lo que hacen con instrumentos 

pequeños, de los que no tienen pilas y que además, no suenan demasiado fuerte. Es el lema de una 

compañía que utiliza la música y el ritmo para llegar a los espectadores más jóvenes.” 

EL CORREO, 30/10/2016 

 

 

WEB 
http://www.2princesesbarbudes.org/ 

 

VÍDEO 
https://youtu.be/bD5pTeJTmgs 

 

SPOTIFY 
https://open.spotify.com/artist/6oQe2LAptHwoQRAwqYyxyF 

 

FITXA 
Components del grup: Helena Casas, bateria de joguina, 

pandereta, pianet, acordió petit i veu; Marc Marcé, guitarra 
elèctrica de tres cordes, ukulele de joguina i veu; Marc Poch, 

bateria de joguina, melòdica, pianet i carilló de joguina, i Toni 
Vilaprinyó, baix petit 

 

http://www.elcorreo.com/gipuzkoa/201610/30/concierto-musica-bajita-20161029212545.html
http://www.2princesesbarbudes.org/
https://youtu.be/bD5pTeJTmgs
https://open.spotify.com/artist/6oQe2LAptHwoQRAwqYyxyF
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La Màlaga 

La Màlaga 
 
 

Divendres 12 de maig 20 h CC BARÓ DE VIVER 
 

Divendres 16 de juny 20 h CC JOAN OLIVER PERE-QUART 
 

 

Són uns crooners de la rumba, convençuts que al ritme del ventilador li escau l’elegància d’una corbata 
negra. La Màlaga, una multitudinària i festiva formació de vuit músics, que també són amics des de fa molts 
anys, és filla musical de Peret i de la instrumentació i els arranjaments de la rumba clàssica de fa mig segle; 
encara que també copien maneres d’El Gran Combo de Puerto Rico. 

El nom del grup, La Màlaga, té una raó de ser: és el nom d’una plaça que en veritat es diu plaça de Bonet i 
Muixí, del barri d’Hostafrancs, on assajava un grup d’amics després de sortir de l’agrupament escolta 
Mossèn Puig i Moliner. D’això ja fa més d’una dècada i han estat moltes les tardes de guitarra i percussió 
que els han ajudat a consolidar tant el so que els identifica fàcilment com una forta presència escènica . 

El primer tema que van compondre va ser un homenatge a Peret; al mestre li va agradar tant que, quan l’hi 
van anar a presentar a casa seva a Mataró, va decidir que el volia cantar amb ells: Mestre Peret va ser un 
dels temes que van incorporar al seu primer disc, Mañana sol (2013). Dos anys després va arribar Rumkila. 
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DISCOGRAFIA 

Mañana sol, Sota la Palmera SL, 2013. 
Rumkila, Autoeditat, 2015. 
 
I també els recopilatoris:  
World music from Catalonia, Catalan Arts, 2013. 
Peret té molt poder, Enderrock, 2014. 
World music from Catalonia, Catalan Arts, 2016. 
Best Hits for You - Spanish, Magic Records, 2016. 
 

  

 

LA CRÍTICA HA DIT 

“Compartint el dolç moment que viu la rumba catalana amb les altres tripulacions actuals, s’acosta a tota 
màquina el galió de La Màlaga, un vaixell que viu solcant els set mars de la lírica a la cerca del llegat que van 
deixar els reis de la rumba catalana, tot seguint l’estela de les llegendàries embarcacions fundadores del 
gènere.”  CALARUMBA.COM 

 

 

WEB 
http://lamalagarumba.com/ 

 

VÍDEO 
https://youtu.be/TxwhqSk_bZk 

 
SPOTIFY 

https://open.spotify.com/artist/5evWUP7FMe0wmP3muvzlv3 

 
FITXA 

Components del grup: Albert Rumberto Sánchez, veu; Compay 
del Río, guitarra solista i veus; Sergi Caparrós, guitarra i veus; 

Víctor Sancho, bongo; Randy, caixó; Richi Tejada, baix, i Pau 
Torrente i Sama Fernández, veus i palmes 

 

http://www.calarumba.com/la-malaga-essencia-rumbera.html
http://lamalagarumba.com/
https://youtu.be/TxwhqSk_bZk
https://open.spotify.com/artist/5evWUP7FMe0wmP3muvzlv3
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Les Impuxibles 

Limbo 
Divendres 02 de juny 
 

20 h 
 

AUDITORI SANT MARTÍ DE 
PROVENÇALS 
 

 
“De petita, quan em deien que bonica, jo volia ser bonic” 

 

Amb una veu dolça, amb un fons de piano, Berta (que serà Albert) o Albert (que abans era Berta) entona 

aquesta estrofa per explicar quins són els llimbs de la seva existència, als quals ha estat condemnat en 

néixer amb atributs de noia, malgrat que sempre s'hagi sentit noi. 

La qüestió de gènere, els problemes que envolten la vida de les persones transgènere, són cada cop més 

presents als nostres escenaris. Però la companyia L'era de les Impuxibles, integrada per les germanes Clara 

Peya –música, pianista i compositora– i Ariadna Peya –ballarina i coreògrafa–, ha estat capaç d'enfrontar-

s’hi amb extremada delicadesa, sense caure en sensacionalismes ni sentimentalismes. I ho ha fet a través 

d'un muntatge en què la música composta per Clara Peya, la dansa coreografiada per Ariadna Peya i la 

paraula escrita per Marc Rosich i dita per Mariona Castillo caminen de la mà i s’integren en un llenguatge 

comú que és el que dibuixa les situacions, les sensacions i les emocions que acaben envoltant l'espectador. 
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LES IMPUXIBLES 

L’era de les Impuxibles és una companyia fundada el 2011 per dues germanes, les Peya, totes dues amb 

importants carreres en solitari. La Clara és música, pianista i compositora; l’Ariadna, ballarina i coreògrafa. 

Amb la col·laboració habitual de Míriam Escurriola i Mariona Castillo, han estrenat ja set espectacles: Limbo 

(2015) va ser el quart. Anteriors són Tot és fum, Mrs Death i (A)Murs, a Love story. Després han creat ZIP, 

Llum de paraula i AÜC. 

Clara Peya, que recentment ha compost la música per a l’espectacle Jane Eyre, dirigit per Carme Portaceli, 

ja té publicats set discs sota el seu nom: l’últim ha estat Oceanes (2017), en el qual han col·laborat músics 

com Sílvia Pérez Cruz o Judit Neddermann; anteriors són Declaracions (2009), +Declaracions(2010), Tot 

aquest silenci (2011), Tot aquest soroll (2013), esPIral (2014) i Mímulus (2015). 

Per la seva banda, Ariadna ha treballat com a ballarina a musicals com Grease, Flashdance i Vinegar Dances; 

ha coreografiat videoclips per a diverses formacions musicals; i ha estat coreògrafa dels muntatges 

d’Always Drinking Productions i de l’espectacle Plug’n’Play. 

 

LA CRÍTICA HA DIT 

“La danza de Ariadna Peya y Tatiana Monells puntea asimismo la intensa lucha de Albert, especialmente 

con dos dolorosos solos, y Castillo atrapa al espectador haciéndole partícipe de los miedos, la tristeza y la 

desorientación de su personaje.” IMMA FERNÁNDEZ (El Periódico, 19/02/2016) 

 

“Més enllà de la intel·ligent direcció de Míriam Escurriola, de la dramatúrgia de Marc Rosich que encaixa 

com un guant i de la magnètica interpretació de Mariona Castillo, el gran mèrit de Limbo és que la 

companyia ha sabut trobar el (difícil) equilibri. És complicat parlar d’un tema com la transsexualitat i no 

caure en moralismes ni pornografia emocional. És complicat emocionar l’espectador i alhora remoure’l.” 

AÍDA PALLARÈS (Recomana.cat, 1/03/2015) 

 

 

WEB: 
www.lesimpuxibles.com 

 

VÍDEO: 
https://vimeo.com/144522662 

 

FITXA: 
Autors: Clara Peya, Ariadna Peya i Míriam Escurriola. 

Intèrprets: Mariona Castillo, Tatiana Monells, Ariadna Peya i Clara Peya 
(piano). 

Direcció: Clara Peya, Ariadna Peya i Míriam Escurriola. 
Lletres i textos: March Rosich. 

Coreografia: Ariadna Peya. 
Direcció musical: Clara Peya  

Direcció escènica: Míriam Escurriola 
A partir dels textos de Miguel Missé i Pol Galofré. 

 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/limbo-cautiva-teatre-gaudi-4909903
http://www.recomana.cat/CRITICA/1634/68/Limbo/A%C3%ADda%20Pallar%C3%A8s
file:///C:/Users/t040889/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0PGM9LN8/www.lesimpuxibles.com
https://vimeo.com/144522662
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Marc Martínez 

Mal Martínez. Humor i hòsties 
 
Diumenge 25 de juny 18 h LLUÏSOS d’HORTA 

 
 

 

HUMOR I HÒSTIES? 

Una passejada pel Raval dels anys 60 i 70 de la mà d’un nen que hi va viure i s’ha fet gran. Una crònica feta 

des de l’amor a un barri on havies de créixer massa ràpid perquè els carrers es podien convertir en un 

atzucac del qual podies sortir amb unes quantes hòsties i sense cartera. Un recorregut històric i vital fet des 

de les experiències viscudes pel Marc Martínez però en el qual bona part d’una generació podrà sentir-s’hi 

representada. Un tomb farcit de música i humor per uns anys que la distància ha fet entranyables. 

 

CONCERT? DESCONCERT? 

Ell diu que més que un concert protagonitza un desconcert. Però el cert és que Marc Martínez a Humor i 

hòsties canta i toca la guitarra; i sí, també actua i fa imitacions: de Raphael, de Flotats, de Rubianes... 

Martínez es converteix en un one-man show que posa tot el que ha après durant quasi tres dècades de 

voltar pels escenaris al servei d’aconseguir la complicitat i el somriure de l'espectador. 

 

MARC MARTÍNEZ 

Sabíeu que va tocar amb el seu grup al Palau Sant Jordi com a teloner en un concert de Jarabe de Palo i de 

Pedro Guerra? Sabíeu que té dos discos publicats? 

Al passat de Marc Martínez s'oculta una guitarra, una mica de rumba i unes quantes gotes de rock, encara 

que no va ser aquest el camí que el va portar cap a la fama. En canvi, com a actor el seu èxit va ser rotund 

des dels seus inicis, a finals de la dècada dels 80. I ho va aconseguir tant al cinema (des del seu debut amb 

El complot dels anells o la seva participació a Terra i llibertat, de Ken Loach), com a la televisió (primer, 

presentant concursos i, més endavant, a sèries com Estació d'enllaç) o al teatre: el seu primer paper va ser 

a Tira't de la moto (1988). Però molts encara el recorden per la seva participació a Tot esperant Godot, al 

Teatre Lliure, sota direcció de Lluís Pasqual (li va reportar un Max com a actor secundari) o per les seves 

col·laboracions amb Mario Gas a Golfus de Roma, Martes de Carnaval, El criat o The full monty. 

Però Marc Martínez és d'esperit inquiet i també va haver de provar com li anava si no pujava a l'escenari, si 

feia de director: i de nou, van arribar els aplaudiments, i amb projectes tan diferents com Super Rawal o 

Conillet, en què ha dirigit Clara Segura. 
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LA CRÍTICA HA DIT 

“Un espectacle entranyable, divertit i amb totes les llicències biogràfiques perquè la realitat no espatlli un 

bon gag”  

JUAN CARLOS OLIVARES (Time Out, 9/12/16) 

 

¿Monólogo? ¿Concierto teatralizado? ¿Crónica personal, sentimental y nostálgica? Todo a la vez. Pero, 

antes que nada, un cuidado ejercicio teatral a cara descubierta de un actor en la madurez, y en forma a sus 

51 tacos, tan lleno de verdad como libre de imposturas. 

JOSÉ CARLOS SORRIBES (ONBarcelona, El Periódico, 16/02/2017) 

 

“Humor i hòsties és una d’aquelles perles que neixen a la cantonada de qualsevol programació i que, sense 

fer massa soroll, acaben convertint-se en un must perquè són espectacles desacomplexats i plens de 

veritat.” 

MARC SABATER (Recomana.cat, 26/01/2017) 

 

VÍDEO:  
https://www.youtube.com/watch?v=QZKQRNJ-_SM 

 
FITXA: 

Direcció: Miguel Casamayor i Marta Pérez. 
Repartiment: Marc Martínez. 

Autor: Marc Martínez. 
Dramatúrgia: Marc Martínez , Miguel Casamayor i Marta 

Pérez. 
Ajudants de direcció: Ángela Cervantes i Joan Scufesis. 

Música: Marc Martínez. 
Producció: El Terrat. 

Producció executiva: Mercè Puy. 

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/mal-martinez-humor-i-hosties
http://www.elperiodico.com/es/noticias/onbarcelona/mirar/teatro-regina-marc-martinez-barrio-chino-5841281
http://www.recomana.cat/CRITICA/3377/65/Mal%20Martinez%20-%20Humor%20i%20H%C3%B2sties/Marc%20Sabater
https://www.youtube.com/watch?v=QZKQRNJ-_SM
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Mumusic Circus 

Amigoo 

 
Dissabte 20 de maig 
 

12 h 
 

CC ZONA NORD 
 

Divendres 26 de maig 
 

19 h 
 

CC BARÓ DE VIVER 
 

 
Fet de petits moments, que és com es fan les grans coses. De sentiments,  de mirades, d'una mà que es 

deixa anar en una altra, del so d'un contrabaix, d'una veu de dona que xiuxiueja: “One step, two steps, 

three steps...”, d'un pas de ball, d'una pirueta... 

I és des d’aquesta quotidianitat des d’on Amigoo parla d’algunes de les qüestions més universals: de les 

relacions entre dos, de com s'afermen, com creixen, com es poden esmicolar o ensorrar. I ho fa a través de 

la dansa i el circ, de l'acrobàcia i el gest, de la música en directe i de moments que ressonen a teatre. I és la 

suma de tants instants, potser minúsculs, el que el converteix en un d'aquells espectacles enormes que 

aconsegueixen el més difícil: despertar les emocions de l'espectador. 

Ja ho van fer amb Merci Bien, que va guanyar el premi Zirkolika al Millor Espectacle Familiar, i la companyia 

Mumusic –integrada per Marçal Calvet i Clara Poch– ho ha tornat a repetir amb aquest Amigoo, que pot ser 

gaudit tant per un infant com per un adult. Cada un hi trobarà una emoció diferent, però tots dos n'hi 

trobaran més d'una. 
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LA CRÍTICA HA DIT 

“Resulta ben fàcil copsar sensibilitat, senzillesa i sinceritat que són els ingredients què combinen amb 

saviesa a Amigoo. I ballen, amb la seguretat que si no és ben bé això l'amor, poc li deu faltar. Deu ser la 

sensibilitat, certament!” 

JORDI SORA (Recomana.cat, 10/09/2016) 

 

“Màgic, tendre i que contagia optimisme (i ganes de practicar el ball, la música, les verticals): 

agradablement inabastable.” 

JORDI BORDES (El Punt-Avui, 16/04/2016) 

 

WEB 
https://www.mumusiccircus.com/ 

 

VÍDEO 
https://youtu.be/3zUI5MHZLsw 

 

FITXA 
Autors: Mumusic Circus. 

Intèrprets: Marçal Calvet i Clara Poch. 
Direcció, escenografia, vestuari, so i música, disseny de 

llums i producció: Clara Poch i Marçal Calvet. 
 

 

 

 

  

http://www.recomana.cat/CRITICA/2813/70/Amigoo/Jordi%20Sora
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/967649-el-circ-que-surt-del-bucle-vicios.html
https://www.mumusiccircus.com/
https://youtu.be/3zUI5MHZLsw
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Nakany Kanté 

Naka 
 

Divendres 05 de maig 21 h CC BESÒS 

 
Divendres 30 de juny 20 h CC ALBAREDA 

 

 

 

 

Una explosió de ritmes africans. Un tsunami a sobre l’escenari davant del qual sembla impossible parar 

quiet al seient. La música de Nakany Kanté, font inesgotable de vitalitat i de força, neix de la tradició de la 

música mandinga, que va popularitzar Salif Keïta, però s’ha encomanat de les formes occidentals que 

aquesta dona nascuda a Guinea Conakry ha après des que va arribar a Sabadell el 2009.  

La seva vida podria servir per escriure la lletra d’una cançó o el guió d’una pel·lícula. Nakany Kanté és 

originària de Guinea Conakry, d’un petit poble prop de Mali. Allà venia fruita pel carrer per guanyar-se la 

vida, però un dia, mentre voltava, es va creuar amb un català que li va canviar la vida: es van enamorar i 

van venir a viure a Catalunya. Era l’any 2009. D’ençà que s’hi va establir, Nakany es va dedicar al món de la 

música i la seva oportunitat va arribar quan va ser seleccionada per participar al cicle Diversons, que li va 

permetre oferir una vintena de concerts i provar la força del seu directe. 

Ja té dos discos en solitari: Saramaya i Naka, publicat el 2016 i guardonat com el millor disc nacional de 

world music per la revista Mondo Sonoro. Una altra revista, Rockdelux, també va distingir la seva feina: la 

van nomenar entre els cinc millors directes als rànquings del 2015. I amb els discos va arribar la possibilitat 

de participar en la banda sonora d’un documental, Somnis d’heroi, produït per Messi i la seva fundació que 

lluita contra la malària. No ha estat aquesta la seva única incursió en l’audiovisual: també ha participat en el 

documental Crònica d’una mort qualsevol, dels mateixos autors que Ciutat morta, sobre la defunció del 

guineà Idrissa Diallo al CIE de la Zona Franca el 2012. 



 

 

20 
 

 
 

DISCOGRAFIA 

Saramaya, Slow Walk Music, 2014. 

Naka, Slow Walk Music, 2016. Distingit com el millor disc de world music nacional del 2016 per la revista 

Mondo Sonoro. 

 

LA CRÍTICA HA DIT 

“Algunas canciones de Nakany Kanté hablan de cosas tristes, terribles incluso, pero la luz acaba 

imponiéndose sobre la tiniebla, y el ritmo contagioso al recogimiento.” 

JORDI BIANCIOTTO (El Periódico, 31/03/2016) 

 

“Cançons que hipnotitzen en un ritme tribal i connecten per la bellesa de les seves melodies, balls frenètics 

de peus descalços i una gran dolçor per cohesionar-ho tot.” 

EDUARDO GRIÑAN (Directa , 1/04/2016) 

 

“África nos mira, sí, pero también tiene unas cuantas cosas que enseñarnos. Y entre ellas, ese diamante 

reluciente y luminoso que es Nakany Kanté, cantante de Guinea Conakry instalada en Sabadell, que se ha 

convertido en emblema del afropop expatriado y en jovial y vitalista voz de esa música guineana capaz de 

mantenerse unida a sus raíces, a pesar de los más de cinco mil kilómetros que separan la provincia de 

Barcelona de la República de Guinea.” 

DAVID MORÁN (Rockdelux) 

 

 

 

WEB 
www.nakanykante.com 

 

VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=m75FZHrKnWw 
 

SPOTIFY 
https://open.spotify.com/artist/1sEm6zWze3zrjgLNIlByeq 

 

FITXA 
Components del grup: Nakany Kanté, veu i guitarra; Kalildaf 

Sangaré, guitarres; Vicent Joan Andrés, baix; Drissa Diarra, 
balàfon, Kamele Ngoni, tama; Gustavo "Tato" Sassone, 

bateria i percussions; Seydou Adama Traoré, percussions, i 
Mami Mbemgue, veus i ball. 

 

 
 

 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/cronica-concierto-nakany-kante-naka-apolo-5017380
https://directa.cat/nakany-kante-un-goig-als-sentits-una-festa-lanima
http://www.rockdelux.com/discos/p/nakany-kante-naka.html
file:///C:/Users/t040889/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0PGM9LN8/www.nakanykante.com
https://www.youtube.com/watch?v=m75FZHrKnWw
https://open.spotify.com/artist/1sEm6zWze3zrjgLNIlByeq
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Quartet Brossa 

PROGRAMA 1: Cinc sensacions i un quintet sensacional 

PROGRAMA 2: Faristolitis 

PROGRAMA 3: Quartet Brossa contra Josep Pedrals 
 

 

 

Dir que són quatre és obvi, ja que són un quartet. Ara bé, la raó per la qual es diuen Brossa té més d’una 

explicació. Sembla evident que alguna cosa ha de tenir a veure amb Joan Brossa, poeta visual i gran creador 

del segle XX català, amb qui se senten connectats perquè comparteixen amb ell les ganes d’experimentar, 

d’innovar, de buscar els tres peus al gat de cada una de les partitures que decideixen pujar a l’escenari. 

Però brossa, així, sense majúscula, té un altre significat: a la brossa va tot allò que pensem que no té valor o 

que no ens agrada o que ens fa mal als ulls. I a la brossa acudeix aquest quartet per recuperar algunes de 

les músiques que han estat menystingudes al llarg dels segles. Aquestes són dues de les vies de treball 

d’una formació musical de corda que durant el festival Grec 2016 va celebrar la seva primera dècada de 

vida amb un concert al qual van assistir molt dels músics amb qui han treballat durant aquests deu anys: i 

és que les seves col·laboracions, moltes vegades sorprenents, són la seva tercera senya d’identitat. Alguns 

dels artistes còmplices del quartet són Judit Neddermann, Josep Pedrals, Jordi Bertran i Francesc Puig, que 

acompanyaran el Brossa Quartet durant les seves actuacions en aquest circuit 

 

WEB 
www.brossaquartet.com 

 

SPOTIFY 
https://open.spotify.com/artist/7r4pNuS7skX34Xenja6xtk 

 

FICHA 
Components del grup: Aleix Puig Caminal, violí; Pere 

Bartolomé Valls, violí; Imma Lluch Revert, viola; Quico 
Pugès Suàrez, violoncel, i Francesc Puig, clarinet 

file:///C:/Users/t040889/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0PGM9LN8/www.brossaquartet.com
https://open.spotify.com/artist/7r4pNuS7skX34Xenja6xtk
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PROGRAMA 1: Cinc sensacions i un quintet sensacional 
 

Divendres 05 de maig 19 h CC BARÓ DE VIVER 
 

 

Els nois del Quartet Brossa són una mena de matrimoniers de la música, de celestines de les partitures. Des 

de fa deu anys, el temps que porta a la carretera aquesta formació de corda, s’han caracteritzat per la seva 

capacitat de fer amics i de casar músiques i arts que en un principi semblaven no tenir punts de connexió. 

En definitiva, d’experimentar. I això és el que faran en aquest concert. 

En Cinc sensacions s’han casat amb un clarinet, el del Francesc Puig, perquè necessitaven ser cinc per poder 

repassar les cinc sensacions que Astor Piazzola va convertir en tango a Five Tango Sensations, una 

composició de 1989 que consta de cinc parts: Asleep (Adormit), Loving (Amant), Anxiety (Ansietat), 

Despertar i Fear (Por); i que, malgrat que l’argentí la va pensar per ser interpretada per un quartet de corda 

i un bandoneó, ells l’han adaptat per poder incloure l’instrument de vent. A més, els Brossa també 

necessiten ser cinc si volen afrontar un quintet; i un de Mozart, el Quintet en la major, és la peça que 

completarà aquest programa. 

 
 

PROGRAMA 2: Faristolitis 

 

Dissabte 13 de maig 19.30 h CENTRE SANT PERE 
 

 

Què és la Faristolitis? L’estranya malaltia que pateixen els faristols quan, a sobre d’un escenari, els fils dels 

titelles que manipula Jordi Bertran es troben amb les cordes dels instruments del Quartet Brossa. Però que 

ningú s’espanti: la Faristolitis ni s’encomana ni és perillosa; al contrari, acostuma a ser motiu de goig i de 

gaudi. 

Jordi Bertran, mestre titellaire que fa quasi quatre dècades que juga amb els fils de les seves criatures, ha 

estat cridat pel Quartet Brossa per aconseguir establir un diàleg entre fils i cordes, entre els titelles i 

algunes composicions musicals del segle XX.  En aquesta ocasió, la conversa estarà marcada pels ritmes que 

van compondre mestres del passat com Rakhmàninov (Allegretto per quartet de corda), Xostakóvitx (Polca 

per quartet de corda) i Milhaud (Quartet de corda n. 7), però també pels de composicions populars molt 

més conegudes, com el Cant dels Ocells. No se sap ben bé de què parlaran però, com que sembla que de la 

maleta de Jordi Bertran sortiran personatges una mica estrafolaris, s’espera que el nivell de la conversa 

arribi a alts nivells de surrealisme. 
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PROGRAMA 3: Quartet Brossa contra Josep Pedrals 

 

Diumenge 11 juny 19.30 h CC EL COLL 
 

 
 

 

Qui pot desxifrar millor la música que un poeta? I qui pot interpretar millor un poema que un músic?  

Aquest és el joc que estableixen sobre l’escenari Josep Pedrals (Barcelona, 1979) i el Quartet Joan Brossa, 

un poeta d’alta musicalitat i un quartet de corda reconegudament poètic. Recital de poesia? Concert? 

Performance? Segurament, una mica de tot; però, sobretot, un diàleg que ajudarà l’espectador a parar 

atenció, a alliberar les seves orelles, a netejar-les de prejudicis, a obrir-les a l’enginy, a deixar-les volar... I és 

amb aquesta actitud que podrà assaborir la poesia amb calma i desxifrar alguns nous matisos que faran la 

música molt més entenedora. 

Webern (Langsamer Satz), Stravinski (Tres peces per a quartet de corda), Turina (Oración del Torero), Philip 

Glass (Quartet de corda núm 2 “Company”) i Michael Nyman (Quartet de corda núm 3) són alguns dels 

compositors que ha escollit el Quartet Brossa per dialogar amb Pedrals, qui, a més de poeta i recitador, 

col·labora en diversos mitjans de comunicació i ha format part dels grups musicals Guillamino&Pardals i Els 

nens eufònics. 
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Sònia Gómez 
Mi madre y yo 

 

Divendres 9 de juny 20 h AUDITORI SANT MARTÍ DE 
PROVENÇALS 
 

 
 

T’imagines amb la teva mare a dalt d’un escenari? Quina relació establiríeu davant del públic? Amigues? 

Enemigues? Còmplices? Adversàries? O seríeu només una mare i una filla? I de què parlaríeu? Seríeu 

sinceres o amagaríeu les vostres vides, els vostres sentiments, darrere d’una màscara inventada per a 

l’ocasió? 

Aquesta és l’experiència a la qual Sònia Gómez, ballarina, coreògrafa i performer, se sotmet amb la seva 

mare, Rosa Vicente, una dona que no tenia res a veure amb el món de l’espectacle i que era feliç conreant 

el seu camp d’oliveres. D’ençà que ho van provar per primer cop han passat ja més de 12 anys i encara 

continuen voltant i voltant juntes: teatres, avions, hotels, escenaris de mitja Europa les han vistes avançar 

juntes. I contentes. 

Mi madre i jo és més a prop de la performance que del teatre o de la dansa; encara que a sobre de 
l’escenari hi ha teatre, dansa i molta música: Tina Turner, Nina Haven, Kraftwerk, Jeanette... Aquest 
artefacte, que neix a partir de moltes hores de feina de recerca i d’improvisacions, destil·la tones de 
sinceritat. 
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SÒNIA GÓMEZ 

Va estudiar dansa i coreografia a l’ Institut del Teatre de Barcelona i al Performing Arts Research and 

Training Studios de Brussel·les. Però després ha desenvolupat un llenguatge més proper a la performance 

que a la interpretació o a la dansa convencionals amb el qual ha construït reflexions a partir de la seva 

persona: qui ha estat, qui és, qui serà...  

Després de treballar amb La Fura dels Baus, La Carnicería i General Elèctrica d’Espectacles (la companyia de 

Roger Bernat), Sònia Gómez va començar la seva carrera en solitari amb Americana 00. Després ha unificat 

part de la seva creació en dues trilogies: la Trilogia Egomotion (Yo estoy en este mundo porque tiene que 

haber de todo, Yo no soy nadie pero me cago en tu puta madre i Yo no hablo inglés, pero a veces me lo paso 

bien) i la Trilogia Natural (Bass, concert per a animals´05, Natural 2 i Natural 3). 

El passat mes de març va presentar al Mercat de les Flors, dins del cicle TRANSaccions, el seu muntatge 

Dancers, un proyecto de transmisión, en el que col·labora amb Marc Béland, un ballarí veterà de la 

companyia La La La Human Steps. 

 

LA CRÍTICA HA DIT: 

“Hem tingut la sensació de participar en alguna cosa especial. I a sobre ens hem pogut divertir força en 

companyia de la senyora Rosa i la senyoreta Sònia.” 

RAMON OLIVER (La Vanguardia, 17/09/2010) 

 

“Basándose en aspectos autobiográficos, introduciendo en escena a la propia madre, Gómez hace juegos 

malabares con el arte y la vida, el ser y el representar.” 

JOANA HURTADO MATHEU (Cultura/s, La Vanguardia, 22/08/2007) 

 

 

WEB 
www.soniagomez.com 

 

TEASER: 
https://youtu.be/nuvmLFT5RFU 

 

FITXA: 
Autores: Sònia Gómez i Rosa Vicente. 

Intèrprets: Rosa Vicente i Sònia Gómez Vicente. 
Direcció: Sònia Gómez. 

Producció: MOM/El Vivero. 
Música: Beach Boys, Tina Turner, Janette, Mysterymen, 

Kraftwerk, Plastikmen. 
Vídeo: Txalo Toloza i Paula Vázquez. 

Durada: 60 minuts. 
 

 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2010/09/17/pagina-14/83110261/pdf.html?search=s%C3%92NIA%20GOMEZ
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2007/08/22/pagina-18/61223467/pdf.html?search=s%C3%92NIA%20GOMEZ
file:///C:/Users/t040889/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0PGM9LN8/www.soniagomez.com
https://youtu.be/nuvmLFT5RFU
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Toni Mira / Nats Nus 
Monòlit 

 
 

Divendres 12 de maig 20 h CC URGELL 
 

Dilluns 29 de juny 20 h CC JOAN OLIVER PERE-QUART 
 

 
 

L'ésser humà ha estat l’eix, sovint, sobre el qual ha girat la seva producció: ha reflexionat sobre com l’home 

es posiciona davant del món que l'envolta i també sobre la seva actitud davant dels altres o d’ell mateix... 

Aquestes són les relacions que sempre li ha agradat ballar a Toni Mira, des que va fundar la seva 

companyia, Nats Nus Dansa, ara fa 30 anys, el 1987. I aquestes són les complexitats que continua tractant 

de desvetllar a Monòlit, un solo en el qual aplega molt del que ha après al llarg de la seva trajectòria i que 

s’obre dalt de l’escenari com un ventall per mostrar a l’espectador qui és, qui ha estat i qui vol ser el ballarí i 

coreògraf. 

Toni Mira confessa que Monòlit va néixer per donar resposta a una necessitat que s’havia fet forta a dins 

seu: el 2003 havia presentat el seu primer solo, i una dècada després sabia que s'havia de tornar a situar al 

centre de l'escenari i revisitar els mons que ja havia anat transitant. Només que no volia ser-hi 

completament sol i es va buscar un company molt especial: un monòlit, una pedra amb forma de rectangle 

(una figura geomètrica molt present a la seva producció) que arrossega o que l'acompanya; a la qual es puja 

o que, de tant en tant, li barra el camí, però que també el pot ajudar a enlairar-se i a volar. 
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TONI MIRA 

Tres dècades de feina al capdavant de Nats Nus Dansa, la companyia que va fundar el 1987, han convertit 

Toni Mira en un dels ballarins i coreògrafs més destacats de l'escena catalana. Ho ha aconseguit gràcies a 

haver creat un llenguatge del moviment molt personal i dotat d'una forta relació tant amb l'espai com amb 

els elements escenogràfics; un vincle que, potser, és degut al fet que Mira va estudiar cinc anys de la 

carrera d'Arquitectura abans de convertir-se en professional de l'escena. 

Des de Nats Nus, Toni Mira ha coreografiat tant per a la mirada dels infants (Momentari, Minimón, Caixes, 

Upps!!) com per a la dels adults, amb peces tan recordades com Strangers in the Night (1989), Bolero 

(1994) o Límit (2005). Els seus treballs amb Nats Nus li va reportar el Premi Nacional de Dansa el 2010; un 

any abans havia guanyat el Premi Ciutat de Barcelona per la feina pedagògica que va desenvolupar en 

algunes presons de la ciutat. Més enllà de la seva companyia i dels seus espectacles en solitari, Mira també 

ha col·laborat en projectes aliens i ha creat el moviment de molts espectacles de l'escena barcelonina com 

Flor de nit, de Dagoll Dagom, o Fang i setge, sobre el 1714. 

 

LA CRÍTICA HA DIT: 

“El jazz y la danza contemporánea se entroncan en un expresivo y fluido baile, que provoca numerosos 

recuerdos al público que ha seguido la carrera profesional de este artista, una de las figuras más 

representativas de nuestra reciente historia de la danza.” 

CARMEN DEL VAL (El País, 13/07/2014) 

 

“Aquest tros de pedra és una metàfora, amb la qual l’intèrpret dialoga, es recolza, juga a trobar noves 

perspectives, s’amaga, es diverteix creant llums i ombres, fins a convertir-lo en un protagonista màgic sobre 

el qual s’enfila per, junts, crear un final hipnòtic.” 

MONTSE OLZET (Recomana.cat, 13/07/2014) 

 

“Cada quadre dels que presenta Toni Mira té un valor artístic en si mateix. Són episodis, moments viscuts, 

història humana que tant juga a la dansa aèria, compon un claqué sense sabates, balla amb les mans, com 

es deixa endur per una cançó de Lou Reed.” 

JORDI SORA (Escena de la memòria, 13/07/2014) 

 

WEB 
www.natsnus.com 

VÍDEO 
https://vimeo.com/111513504 

 

FITXA 
Autor, director i intèrpret: Toni Mira. 

Producció: Sílvia Lorente. 
Textos: Beth Escudé i Gallés i Claire Ducreux. 

So i música: Joan Saura, David Moreno, Lou Reed, Sílvia 
Pérez Cruz i René Aubry. 

Disseny de llums: Nani Valls. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/13/catalunya/1405276959_293374.html
http://www.recomana.cat/RECCRI.ASP?IDOBRE=1101&IDCRITI=53
http://escenadelamemoria.blogspot.com.es/2014/07/monolit.html
file:///C:/Users/t040889/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0PGM9LN8/www.natsnus.com
https://vimeo.com/111513504
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WWW.DISTRICTECULTURAL.BARCELONA 
 
#BcnDCultural 
 

Servei de Premsa 
Institut de Cultura de Barcelona 
La Rambla, 99. 08002 Barcelona 
Telèfon 93 316 10 69 
premsaicub@bcn.cat 
www.premsaicub.cat 
lmatges de premsa a 
http://www.eicub.net/?grup=BCNDISTRICTECULTURAL 
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