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TERRITORI 
EN DANSA

CICLE ANUAL DE DANSA
5a EDICIÓ
ACTIVITATS GRATUÏTES

migracions
migració • absència •
mancança • allunyament •
deserció • expatriació • eclipsi •
èxode • marxa • transmigració •
exili • partida • trànsit • fugida •
pas •  alliberament •
transhumància •
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TERRITORI EN DANSA, 5a edició

CONCURS DANSA EN VÍDEO (cinquena  edició)

Cicle anual de dansa

Migracions

“L’expressió més autèntica d’un poble està a la seva dansa i a la seva música. El cos mai 
menteix”.  Agnes De Mille

A mesura que la globalització va arrelar en la dècada dels 90 i, amb ella, la interdependència 
econòmica facilitada per la revolució del transport i les telecomunicacions, el món es va fer més 
petit per als qui estaven ben situats, deixant enrere els marginats que no ho estaven. Avui en dia, 
les profundes desigualtats dins dels països, i també entre ells, són àmpliament reconegudes com 
una de les causes profundes de la migració.

Els tombs que dóna la vida.
Els moviments, físics i psicològics.
Dels éssers vius i dels no tan vius ...

Benvinguts a Territori en dansa 2017.
Equip Centre Cívic Teixonera

Gran Final: dissabte, 1 d’abril de 2017, al Centre Cívic Teixonera
1r premi
•	 Residència de 180 h 
•	 L’espectacle resultant de la residència es presentarà en la següent edició de “Territori en Dan-

sa”, amb una contraprestació econòmica de 100 €.
•	 Book digital professional de dansa a càrrec de Judit Rodríguez www.juditrodriguez.com
•	 Poder formar part del projecte L’IER 2017/2018

2n premi
•	 Residència de 100 h 
•	 L’espectacle resultant de la residència participarà sense selecció prèvia en el cicle/concurs 

Estrena’t 2017, el novembre de 2017, que organitza el Centre Cívic Casa Groga, cenyint-se a la 
durada	i	a	les	condicions	tècniques	especificades	a	les	bases	de	participació	del	cicle.

•	 Book digital professional de dansa a càrrec de Judit Rodríguez www.juditrodriguez.com
•	 Poder formar part del projecte L’IER 2017/2018

3r premi
•	 Residència de 50 h 
•	 L’espectacle resultant de la residència s’estrenarà en la següent edició del cicle “Guinardó a 

Escena”, hivern 2018, que organitza el Centre Cívic Guinardó.
•	 Poder formar part del projecte L’IER 2017/2018



DIJOUS 30 DE MARÇ DIVENDRES 31 DE MARÇ

TERRITORI VS TERRITORI TERRITORI VS TERRITORI

Projecció VIDEOS SAT! EXPOSICIÓ

Actuació de dansa contemporània a l’espai 
públic a càrrec de la companyia “4 Ensayos”. 
A les 9.30, 14.30 i 20 h. Consulta les localitzacions a: 
territoriendansa.wordpress.com

Actuació de dansa contemporània a l’espai 
públic a càrrec de la companyia “4 Ensayos”.
9.30 h     Estació de Metro Vall d’Hebron

Al hall del Centre Cívic durant tot el cicle. 
Dansa contemporània, dansa urbana, dansa i 
multimèdia… tot això i més són les propostes que 
presenten les noves generacions de creadors i in-
tèrprets catalans del món de la dansa. En aquests 
vídeos podrem veure els seus treballs, alguns d’ells 
programats en el Festival Dansat 2017, al que assi-
tirem amb l’activitat ANEM A L’ESPECTACLE.

EN MOVIMENT. Exposició creada per la cinquena 
edició de Territori en dansa, que combina l’art de la 
fotografia	amb	el	de	la	il·lustració.
És	 un	 recull	 de	 fotografies	 de	 les	 passades	 edi-
cions de Territori en dansa de la fotògrafa Judit 
Rodríguez, combinades amb els dibuixos creats 
especialment	per	l’ocasió	per	l’il·lustrador	Javigaar.

20 h. INAUGURACIÓ
Piscolabis d’inauguració. Hi assistiran els autors.
www.juditrodriguez.com
www.javigaar.com

Del 31 de març al 30 d’abril

RUMBO és la història de dues persones que es veuen obligades a deixar el seu país. La por i la incertesa 
a	allò	que	desconeixen	són	presents	fins	que	els	seus	camins	es	creuen	i	es	troben	l’una	a	l’altra.



DIVENDRES 31 DE MARÇ
ESPECTACLES D’INAUGURACIÓ

BLU
Dimpro dance company. 
1r premi concurs “Dansa en vídeo” 2016

22 h 

HELADO AL VINO 
Cia. Mar Gómez

Creació	coreogràfica:	
Angel F. Mateo
Direcció artística: 
Daniel Verdés
Intèrprets: Marie Ramseur, 
María de Vicente, Clàudia de 

Juan Ros, Manon Almellones, 
Marc Codony, Daniel Méndez i 
Angel F. Mateo.
Producció: Centre Cívic La 
Teixonera
Fotografia:	Carl	Vannasche

Dansa contemporània i dansa urbana. Noves tec-
nologies,	avenços	científics,	símbols	d’evolució,...	
però realment estem en un procés d’evolució de la 
humanitat, o és tot el contrari? Està l’humà prepa-
rat per trencar amb tots aquells patrons culturals i 
així trobar el veritable origen? Aquell origen natural 
no afectat per la conducta social actual i alhora 
connectat amb el tot?

Creació	coreogràfica:	
Angel F. Mateo
Assistent	de	coreografia:	
Daniel Méndez
Direcció artística: 
Daniel Verdés

Intèrprets: María José 
Conde, Jorge Heredia y 
Angel F. Mateo
Producció: Centre Cívic La 
Teixonera
Fotografia:	Carl	Vannasche

Dansa contemporània i dansa urbana... Des del 
temps de la meva infantesa, no he estat com al-
tres eren, no he vist com altres veien, encara que si 
hagués	d’identificar-me	amb	alguna	cosa	ho	faria	
amb tu, perquè en tu estan totes les virtuts i en el 
jo estan tots el vicis. Jo no sóc ni millor ni pitjor que 
tu, no em jutgis. Sóc part de tu, som un...

(UN)EVOLUTION 
Dimpro dance company

Direcció artística: Mar Gómez
Coreografia:	Mar	Gómez/
Xavier Martínez
Intèrprets: Mar Gómez/Xavier 
Martínez
Vestuari: Mariel Soria
Elements	escenogràfics:	
Joan Jorba

Música: Diversos autores
Disseny sonor: 
Cia. Mar Gómez
Sonorització: 
Josep Puigdollers
Producció executiva: 
Marta Riera 

Dansa teatre i humor. Una trobada casual estre dos 
personatges oposats. El primer és ric i representa 
l’opulència i l’elegància de la classe alta. L’altre, 
una captaire famolenca i esparracada. Tots dos co-
incideixen en un mateix espai, creant així un con-
flicte	que	desembocarà	 en	una	comèdia	 absurda	
on no tot el que rellueix és or.

DÉJÀ VU
Cora Panizza i Sergi Orduña
Creació	coreogràfica:	
Cora Panizza i Sergi Orduña
Intèrprets : Cora Panizza i Sergi Orduña

Hip-hop i dansa contemporània. Tan estrany i agra-
dable, naixia i s’esvaïa. Tot torna i torna, com el 
final	que	es	converteix	en	el	principi.	Però,	com	és	
possible allunyar-se d’alguna cosa i tornar al ma-
teix temps? Resulta fàcil. Pensa en algú que dóna 
la	volta	al	món:	part	allunyant-se	d’un	lloc	i	al	final	
torna a ell. Potser, no és la sensació d’haver-ho vist 
abans, sinó el pressentiment que algun dia troba-
ràs un paisatge com aquell.

  



WORKSHOPS PER A PÚBLIC ADULT

DISSABTE 1 D’ABRIL

Tots els tallers són gratuïts i tenen una durada d’una hora i mitja. Es prega puntualitat. Si 
vols reservar la teva plaça, envia’ns un correu a territoriendansa@gmail.com.

NOVES TENDèNCIES 
CONTEMPORÀNIES 
Lipi Hernández
Estratègies que	ens permetin	practicar el	moviment 
des	 de	 diferents	 sentits:	 barranc,	 caiguda  lliure,	
salt,	 catarsi.	 Observar	 el	 pes,	 la	 forma,  la	 força,	
la dinàmica,	els plecs,	la	musculatura,	la	respiració.
Com	llançar el	cos a	l’espai.

POTèNCIA I CONTROL 
Oswaldo González
Reforç de les bases tècniques d’alineació pos-
tural, coordinació, treball del centre, suspensió, 
entrades i sortides de terra, canvis de pes, girs i 
inversions. Amb l’objectiu d’aconseguir el control 
de l’execució del moviment. Una vegada adquirida 
aquesta	precisió,	afegim	el	flux	d’energia	a	través	
de sensacions, imatges i amplitud del moviment, 
per aconseguir el màxim potencial de l’alumne i del 
seu cos en acció.

DANSA TEATRE
Xavier Martínez. Cia Mar Gómez
L’objectiu principal d’aquest taller consisteix en 
apropar els seus participants a l’univers artístic de 
la Cia. Mar Gómez, introduir-los en la seva meto-
dologia de treball i, alhora, incidir en l’aprenentatge 
de tot un seguit d’habilitats tècniques relacionades 
amb la dansa contemporània i amb el teatre, per tal 
d’oferir eines per a la creació i la interpretació en 
l’àmbit de la dansa-teatre de manera introductòria.

BODy PERCUSSION 
Anna Llombart
La Percussió Corporal es basa en fer ritmes amb 
el propi cos. L’objectiu és desenvolupar o millorar 
l’habilitat per a crear i expressar el ritme, establint 
el cos com el principal instrument musical. Prepa-
rem el cos per a experimentar i viure la música, 
dansa i ritme internament, de la forma més natural i 
orgànica possible. A través d’una experiència viva, 
directa i dinàmica descobrim que estem ballant la 
música que estem creant amb el cos.

DANSA CREATIVA 
Amanda Rubio
El cos és l’eina, el motor, el mitjà d’expressió, la 
forma, l’espai, el temps i l’estat. El canvi és la clau 
de l’experimentació. 
El taller consta de tres parts: la primera per a co-
nèixer el cos i les seves possibilitats de moviment. 
La segona, amb variacions al voltant de conceptes 
com la inèrcia, el pes, l’espiral i el desequilibri; i, per 
últim a partir d’eines senzilles, improvisarem amb la 
sensibilitat i els diferents estats corporals.

18 h

16 h

14 h

12 h

10 h



WORKSHOPS INFANTILS

10 h

12 h

14 h

16 h

18 h

DISSABTE 1 D’ABRIL

Tallers gratuïts dedicats a la dansa per a públic d’entre els 4 i els 12 anys. Si vols fer 
reserva de plaça envia’ns un correu a territoriendansa@gmail.com.

DANSA JAzz 
Berta Real
Una classe de ball on els més petits es divertiran 
fent servir la imaginació i la creativitat. Amb can-
çons actuals farem petits balls, jugarem i ens con-
vertirem en els seus personatges preferits.
Un matí diferent per a apropar als nens el món mà-
gic de la dansa.

DANSA EN FAMÍLIA 
Xavier Martínez, Cia. Mar Gómez
Eines pels adults per abordar el joc i la comuni-
cació amb els nens mitjançant propostes físiques 
vinculades a diferents disciplines artístiques. Dan-
sa i pintura, dansa i ritme, dansa i literatura, dansa 
i humor i relaxació en família.

JOCS CONTACT IMPROVISACIÓ 
Cia. Psicoproject en moviment
Base tècnica del contact, improvisació per a nens. 
La metodologia del taller és el joc i la imaginació. El 
taller es desenvoluparà a través de jocs grupals o 
en parelles per a treballar la base tècnica.

Break	dance	for	the	soul 
Marta López Saban. Movie One
Aprendrem les bases del breaking, jugarem al ritme 
de la música i compartirem els cercles ballant junts.

Body	percussion	
Anna Llombart
Els infants aprendran a crear i expressar el ritme, 
establint el cos com el principal instrument musi-
cal. A viure la música, dansa i ritme internament. 
Descobriran que ballan la música que creen amb 
el cos. 



ESPECTACLE PARTICIPATIU

ANEM D’ESPECTACLE
DIJOUS 27 D’ABRIL DE 2017 A LES 20 H

22 h

Sortida cultural al SAT! Sant Andreu Teatre
Carrer de Neopàtria, 54, 08030 Barcelona

DIVENDRES 31 DE MARÇ

QUAN EL TERRITORI DANSA
El grup de Joves del Casal Infantil Teixonera, dirigits pel coreògraf i ballarí Diego Garrido (Iron Skulls), rea-
litzaran	una	coreografia	amb	moviments	i	direccions	pautades,	per	tal	d’accedir	a	la	improvisació,	buscant	
la personalitat de cada ballarí i, el més important, que gaudeixin a l’escenari. Ho faran amb passos de 
break i popping, més alguns conceptes més contemporanis.

FE D'ERRATES:  GRAN FINAL DEL CONCURS “DANSA EN VÍDEO”
Per raons alienes a la voluntat de l'organització, la Final del Concurs Dansa en Vídeo de dissabte
1 d'abril queda cancel·lada.
 
L'espectacle "Quan el Territori dansa" canvia de data i es realitzarà divendres 31 d'abril a les 22 h.

4 PECES DE 4 COMPANyIES DIFERENTS
LABRANzA DE CIA. LAMAJARA, KINTSUGI 
DE IRON SKULLS, C.O.S. DE VERO CENDOyA, 
QUE SI QUIERO DE LOS MOñEKOS
Dins el Festival DANSAT del SAT! 
(Sant Andreu Teatre)

Places limitades. Inscripció prèvia a partir del 27 
de març al 93 256 33 88.

El Festival Dansat 2017, el festival de dansa 
contemporània de Barcelona que porta ja 13a 
edicions, és l’inici d’una nova aliança entre 
el SAT! i sis companyies que representen les 
noves generacions de la dansa contemporània 
a Catalunya. Companyies amb recorregut que 
comencen a consolidar-se dins del panorama 
català. Durant el festival ens presentaran els seus 
treballs. I podrem gaudir també, d’una sessió 
mixta amb diferents peces algunes inèdites i 
d’altres de treballs ja estrenats.
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Altres direccions

Sortida 5
Teixonera

TERRITORI en

Centre Cívic Teixonera
Arenys, 75. 08035 Barcelona
Tel. 93 256 33 88
www.bcn.cat/ccteixonera
ccteixonera@qsl.cat
Metro: Vall d’Hebron (L3, L5)
El Coll / La Teixonera (5). Sortida: c. Arenys
Bus: H4, V15, 19, 27, 60, 119

Territoriendansa.wordpress.com

territoriendansa@gmail.com
Facebook.com/TerritoriEnDansa
Twitter.com/TerritoriDansa

AMb	lA	COl·lAbOrACió	DE: Judit Rodríguez, Javigaar, SAT! Teatre, Casal Infantil Teixonera




