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Francesca Merisio (multidisplinari)
Dissabte 7 d’abril
Horari: 20 h

Vuit històries entrellaçades, al voltant d’un personatge intens i vividor, de l’humor
a l’estat de xoc, de l’amor a l’odi, des de la tranquil·litat cap a la intensitat dels
sorolls. Obra principalment inspirada en el món del còmic, historietes que s’uneixen
i generen emocions diferents.

Aquesta peça és un work in progress
*Duració aproximada: 40 min.

ABSURDUM DELIRIUM, FEMME PLACER
MoMo TEATRE
Diumenge 8 d’abril
Horari: 18.30 h

Monòleg tragicòmic, negre, rosa, poètic, escrit per Giuseppe Bertolucci en què
l’actriu dóna veu a la solitud i el desànim de qui ha viscut una vida sencera als
marges. La protagonista no té una altra sortida que la bogeria. La demència com a
sortida i cancel·lació de tot. No obstant això un personatge devastat pot tornar-se en
una heroïna capaç de fer néixer flors entre els enderrocs!

Dramatúrgia: Giuseppe Bertolucci
Traducció: Marina San Filippo
Direcció: Pier Giuseppe Di Tanno i Margherita Massicci
Intèrprets: Margherita Massicci

Aquesta peça és un assaig obert
*Duració aproximada: 45 min.
*Edat recomanada: a partir de 14 anys.
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PROCREACIÓ és un projecte de suport a la creació escènica del Centre Cívic Sant 
Martí i l’Auditori de Sant Martí.

En els seus 4 anys de vida, pels nostres espais han passat més de 35 companyies, 
abordant en les seves propostes diferents dimensions del camp escènic: 
dramatúrgia, danses urbanes, performance, flamenc, nous llenguatges, acrobàcies, 
música electrònica, circ contemporani i teatre físic, entre altres.

Aquesta diversitat escènica ha permès oferir un espai interdisciplinari de suport 
i exploració per als creadors escènics, i acostar nous llenguatges i tendències 
escèniques al barri de Sant Martí de Provençals, amb l’objectiu de formar nous 
públics i interessos culturals al territori.

Totes les obres es presentaran a l’Auditori de Sant Martí
Plaça Angeleta Ferrer, 2

Els espectacles són gratuïts. Aforament limitat
No cal recollida prèvia d’entrades
Tel. 93 256 57 60
barcelona.cat/auditorisantmarti

Espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda.
S’ha de comunicar com a màxim 2 dies abans de l’acte a:
suport@auditorisantmarti.net o al tel. 932565760

Mesures d’accessibilitat per a persones amb discapacitat auditiva:
Sala equipada amb bucle magnètic (activeu la posició “T” o a l’audiòfon).

Miranda Alfonso (flamenc)
Divendres 6 d’abril
Horari: 20 h (Sessió doble)

Sandra Sotelo i Néstor Calderer (performance de dansa i música)
Divendres 6 d’abril
Horari: 20 h (Sessió doble)

Àngela Peris
Dissabte 7 d’abril
Horari: 11 h

Dues accions, dos balls, dues formes de comunicar el ball. Una tècnica ja existent, i 
una altra que es crea. Enllaçar movent. Convertir desmuntant. Connectar a base de 
trencar, amb la finalitat de construir embolicant y re-embolicant bojament. Aquestes 
paraules poden semblar contradictòries, però a la vegada són paral·leles. Com el 
blanc i el negre. Dos conceptes en els que es construeix i es de-construeix per 
arribar a una idea. Una peça on es juga, es filen idees creant un concepte total. Però 
una acció no pot començar sense l’altra, és a dir, es creen a partir de desmuntar. 
Embolicar-se en fils per teixir “quelcom nou”. Benvinguts al meu món paral·lel en la 
dansa.

Coreografia i intèrpret: Miranda Alfonso
Guitarra: Jero Férec
Tècnic de coreografia: Belén Cabanes
Assessor de moviment: Juan Carlos Lérida
Disseny d’il·luminació: Miranda Alfonso
Fotografies: Arianna Parrotta

*Duració aproximada: 20 min.

Reflexió escènica entorn la textura del temps.
Un cos, un paisatge sonor, i el temps diluint-se en ells.
Molts cossos, molts paisatges sonors. La relativitat.
Un, dos, tres, quatre... El temps ja no és comptar. Té la seva pròpia veritat.

Perdut de nou. On vaig estar? On estic? Carretera de fang. Cotxe detingut. La 
melodia és el ritme: el ritme d’insectes d’una nit càlida i humida, ona cerebral, la 
respiració, el tambor en la templa – aquests són els nostres fidels cronometradors, i 
la raó corregeix el ritme febril. (Vladimir Nabokov).

Dansa: Sandra Sotelo
Espai Sonor: Néstor Calderer
Co-Direcció: Sandra Sotelo i Néstor Calderer

*Duració aproximada: 30 min.

Després de la funció d’Arrítmies tindrà lloc un debat entre espectadors i artistes 
al voltant de l’espectacle. Es tracta d’una postfunció experimental, amb algunes 
alteracions respecte el format habitual de conversa entre públic i artistes.

UN TALLER PERFORMATIU ON OBRIR LA PORTA A ALLÒ DESCONEGUT
Adreçat a adults, nens i nenes que vulguin experimentar en família la capacitat que 
pot arribar a tenir un grup quan es proposa complir un mateix somni. De manera 
col·lectiva i des de la intuïció ens proposarem construir una casa per a tots i totes. 
I com ho farem això? Molt fàcil: ballant, pensant i deixant-nos anar.

Aquesta peça és un taller familiar
*Duració aproximada: 1 hora.

Nens/es de 3 a 8 anys + 1 adult | Cal inscripció prèvia
+ info: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/santmarti

HILANDO LIANDO ARRÍTMIES HOLA LOLAPROCREACIÓ

Proposa i modera: Agost Produccions
Web: www.agostproduccions.com

CONVERSA POSTFUNCIÓ


