Producció del Castell de Montjuïc
Amb la col·laboració del Graner, Fàbrica de creació

MOUJUÏC
EL FESTIVAL DE DANSA PER A QUI ENCARA NO EN GASTA

Moujuïc es consolida amb una segona edició que amplia el seu programa i crea nous formats de mediació
per apropar la DANSA A TOTS ELS PÚBLICS.
El cap de setmana del 17 i 18 DE SETEMBRE tindrà lloc la segona edició de Moujuïc, amb una programació
de qualitat que fa una panoràmica al llenguatge del moviment en un entorn singular com és el Castell de
Montjuïc. A través de dues sessions, repartides en dissabte i diumenge, el Castell acull tres peces cada dia
de 17h a 21h i ofereix l’oportunitat de veure-les fora d’espais convencionals.
Els espectacles han estat triats en diàleg entre el propi CASTELL DE MONTJUÏC i la Fàbrica de Creació el
GRANER, amb la intenció d’apropar la dansa i els llenguatges del cos a tothom i mostrar-ne la seva
diversitat artística i d’estils. El festival vol fer arribar aquesta disciplina a aquells públics que encara no hi
han accedit, a través d’un EQUIP DE MEDIACIÓ que estarà disponible durant tot el festival i que
acompanyarà cada una de les propostes perquè tothom les pugui gaudir.
Tots els espectacles s’adapten a l’entorn del Castell, en un diàleg entre DANSA, ARQUITECTURA
I PATRIMONI, i arriben avalats per la seva participació en diferents festivals del territori català.

•

El festival Moujuïc celebrarà la seva 2a edició amb la intenció de consolidar-se com un espai de gaudi de la dansa en un entorn excepcional.

• El festival tindrà lloc el cap de setmana del 17 i 18 de setembre al Castell
de Montjuïc, amb la programació de set espectacles repartits en dues
sessions, de 17h a 21h.
• Les sessions tenen un preu de 6€ per jornada, amb un abonament
de 9€ per als dos dies, amb consumició inclosa.
• Moujuïc té un fort compromís per la democratització de l’accés a la
cultura, en sintonia amb les actuacions del Pla de Drets Culturals de
Barcelona.
• El festival mostra la diversitat artística de la dansa per a tots tipus
de públics i amb una vocació intergeneracional (0-99 anys).
• Un cap de setmana que és una oportunitat per viure el Castell a partir
d’un esdeveniment cultural únic.

MEDIACIÓ
El festival Moujuïc realitza una aposta real per l’accessibilitat a la cultura, buscant que el doble programa
dels dies 17 i 18 de setembre esdevingui una experiència de gaudi i descobriment per a tots els públics;
especialment aquells que s’apropin per primera vegada al llenguatge de la dansa i el moviment. És per això
que les dues sessions comptaran amb un equip de mediació, que estarà disponible en tot moment. El personal ha dissenyat tres accions concretes per compartir amb el públic i acompanyar-lo en el recorregut que
proposa el festival, tant en l’àmbit dels espectacles com en la mateixa experiència de descobrir diferents
espais del Castell de Montjuïc a través d’una programació artística.
Per això, al llarg de les dues sessions un equip de mediació estarà disponible en tot moment i ha dissenyat
tres accions concretes per compartir amb el públic i acompanyar-lo en el recorregut que proposa el festival, tant a nivell dels espectacles com en la pròpia experiència de descobrir diferents espais del Castell de
Montjuïc a través d’una programació artística.

CONDUCCIÓ DEL PROGRAMA
Abans i entre cada peça les mediadores construiran un relat que acompanya la programació, presentant-la
i contextualitzant-la perquè es pugui gaudir plenament. Les mediadores coneixen els espectacles i les companyies i poden complementar l’experiència del públic amb detalls, informacions i altres reflexions sobre el
llenguatge artístic que s’hi proposa. Així com les temàtiques o conceptes que s’hi transmeten.

ESPAI DE RETORN
S’habilitarà un espai de mediació i diàleg on volem recollir les opinions, comentaris, dubtes i reflexions del
públic del festival. Un espai d’interlocució amb diferents dispositius de recollida de sensacions (dibuixos,
frases...), que deixarà un rastre per a calibrar què han transmès les propostes..

ACOMPANYANTS
Les mediadores faran el recorregut que proposa Moujuïc, seguint el seu ritme
i acompanyant el públic. D’aquesta manera podran facilitar l’experiència del festival,
ja sigui per facilitar informacions pràctiques o oferint la possibilitat d’ampliar
informació sobre els espectacles.

ESPAI
El recorregut que realitzarà el públic assistent al Moujuïc ha estat pensat per posar en valor la relació
entre el llenguatge del moviment, l’arquitectura de les localitzacions i els espais de memòria i patrimoni
del Castell de Montjuïc.
És un festival que vol generar una experiència relaxada i un ritme adequat per gaudir de les propostes i
per tenir temps de recórrer els diferents espais del Castell. Així, les companyies programades han
adaptat les seves propostes als espais del Castell, en un treball site-specific que fa del festival una
ocasió singular i única per veure les seves peces com mai s’han vist.
Cada espectacle de la programació s’ubica en un espai diferent del Castell: Terrassa, Pati d’armes,
Hornabec, Bateries i les antigues casernes. A més a més, una de les propostes és itinerant i encara ens
descobreix més racons singulars d’aquesta ubicació privilegiada que acull el Moujuïc.
Completa l’oferta de Moujuïc un servei de restauració i bar per poder relaxar-se i gaudir de les vistes
espectaculars del Castell, mirador Barcelona 360º.

PROGRAMA
JAVIER GUERRERO // MARINA PRAVKINA // BYSTRÖM KÄLLBLAD
MÉTRICA BÁRBARA // SILVIA BATET // LASADCUM // CAMARALUCIDA
El 17 de setembre podrem veure les peces AM27 de Javier Guerrero, una exploració sobre projectes
utòpics que va guanyar el premi de Dansa de l’Institut del Teatre; The Grooves Experience, estrena de
Marina Pravkina al voltant del clubbing, l’electrònica i el seu llenguatge del moviment; i City Horses, una
coreografia urbana de la companyia sueca Byström Källblad, amb dotze ballarines, que reflexiona sobre
el poder i les imatges del cos femení i l’espai públic.
El 18 de setembre descobrirem Métrica bárbara i el seu espectacle De una en una {versos sobre un tejado errante}, una combinació de teatre, dansa i objectes amb tres intèrprets i quaranta-set teules antigues
en escena; Oblivion de Silvia Batet, una peça hipnòtica que parteix de la repetició del cercle i ens parla
de l’oblit i l’enyorança; i Aclucalls de la jove companyia laSADCUM és una explosió de moviment grupal
que fa un retrat grotesc de la societat i la generació postinternet. També diumenge, Camaralucida, artista
resident del Castell de Montjuïc presentarà Estadio, una pràctica interactiva que forma part del seu procés
de recerca a les antigues casernes.
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DISSABTE 17 SET.
CITY HORSES
BYSTRÖM KÄLLBLAD
17:30 h -19:30 h
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City Horses és una coreografia urbana amb una dotzena de ballarines que reflexiona sobre el poder i
les imatges del cos femení a l’espai públic. Una galopada per les ciutats, un monument viu que celebra
el coratge i el poder femenins. Jugant amb els cavalls com a símbol de poder, les ballarines interactuen
amb l’arquitectura i l’estatuària, reivindicant l’espai públic i escrivint la versió femenina de la història. City
Horses és una peça de dansa que incorpora ballarines professionals de les ciutats on es va representant i
que ofereix a aquestes ballarines l’oportunitat d’actuar en altres ciutats.
Byström Källblad és un duet format per l’artista Helena Byström i la coreògrafa Anna Källblad. Comparteixen el desig d’explicar històries sobre llocs concrets basades en la col·laboració i l’intercanvi amb la
seva gent. Helena Byström és una artista visual del nord de Suècia que treballa principalment amb vídeo i
escultura. Anna Källblad és una coreògrafa del sud del país que ha viscut a Los Angeles durant deu anys.
Concepte i coreografia: Helena Byström, Anna Källblad / Intèrprets: Alessia Obinu, Arina Lannoo, Helena Canas, Katja
Coser, Montse Álvarez, Núria Dalmau, Mar López, Carla Piris, Claudia Reig, Andrea El Ameri, Azucena Momo, Aitana
Giralt / Vestuari: Helena Byström, Anna Källblad / Vídeo: Jenny Vinterqvist / Foto: Tina Axelsson
City Horses és una coproducció de Big Pulse Dance Alliance, coproduït per Sismògraf (Catalunya), Julidans (Paisos
Baixos), Tanz im August/HAU Hebbel am Ufer (Alemanya) i CODA Oslo International Dance Festival (Noruega), amb
el suport de Creative Europe Programme of the European Union.
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DISSABTE 17 SET.
AM27
JAVIER GUERRERO
18:00 h -18:20 h
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AM27 és una peça coreogràfica que es mou entre els conceptes d’utopia i distòpia. Una exploració dels
grans projectes utòpics del segle XX que s’ambienta en un espai indeterminat, edificat sobre les ruïnes
d’un procés extingit i desaparegut. Què sobreviu als llocs que han estat abandonats i han quedat buits de
vida? Com recupera la natura aquests llocs abandonats?
Javier Guerrero és llicenciat en Humanitats (Universitat d´Extremadura) i Grau en Coreografia i Interpretació (Institut del Teatre). Actualment està cursant el Màster de Pensament i Creació Escènica Contemporània
(Fundación de Universidades de Valladolid) i és professor convidat al Conservatori Superior de Dansa de
Madrid, realitzant tallers de repertori i pràctica escènica. Des dels inicis les seves peces han rebut nombrosos
premis i distincions: De traje y corbata (Segon premi – Certamen de Montpeller 2012; Premi del públic – Unidanza),
Bussines World (Primer Premi – Certamen de Sabadell; Segon Premi – Certamen de Burgos-Nova York; Finalista –
Masdansa), Wimbledon o la Gran Desilusión (Primer Premi – Certamen de Dansa / Teatro Luchana”).Recentment ha
estrenat caosmeditativo, una coproducció del Mercat de les Flors.
Direcció: Javier Guerrerov/ Interpretació: Julia Sanz, Paula Tato, Joel Mesa, Carlos Roncero. / Dramatúrgia: Marc Villanueva. / Edició musical: Yves Del Río. / Vestuari: Malahierba.
https://www.javierguerrero.cc/
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DISSABTE 17 SET.
THE GROOVES EXPERIENCE
MARINA PRAVKINA
19:15 h -20:00 h
HORNABEC
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The Grooves Experience és el resultat d’una investigació sobre l’essència del clubbing. Una peça inspirada en els moviments quotidians de cossos que trobem en un club, com ara djs, ballarins i també la multitud,
convertits en un format de duet escènic, a través de partitures de grooves (ritmes). Marina Pravkina busca
la naturalesa del groove en la pulsació que ha quedat latent en la nostra societat després del tancament
dels grans temples musicals el passat 2020. Uns espais que fins aleshores havien servit per escapar,
reflexionar i transcendir allò individual per arribar a allò col·lectiu. A The Grooves Experience trobem dos
cossos en escena experimentant diferents tipus d’estats del cos del clubbing, transformant el moviment i la
seva fisicalitat en relació a patrons de música electrónica i convertint l’escenari en una pista de ball on es
convida el públic a compartir un estat i una pulsació comuna.
Marina Pravkina és una artista, professora i coreògrafa que actualment resideix a Barcelona, que es defineix a si mateixa a través de la filosofia jazz not jazz i que es centra en els estils que estan al voltant de la
idea de footwork i clubbing. Ha treballat principalment amb les companyies MIJ (Rússia), Iron Skulls Co i
Adrián Vega (Espanya) i està al capdavant del projecte Jazzbetween, una plataforma per promoure i dinamitzar la cultura urbana en connexió amb la música i la dansa contemporània. En paral·lel, Marina Pravkina
va presentar el seu primer treball escènic JazzBetween.LIVE a La Mercè Festival el 2019 i ha col·laborat
amb la coreògrafa Alesya Dobysh (Holanda) amb Re.titled, peça que va guanyar el XV Certamen Coreogràfic de Sabadell el 2020. Actualment és artista resident del Graner 2022.
Direcció: Marina Pravkina. / Assistència a la direcció: Adrián Vega. / Coreografia i intèrprets: Marina Pravkina i Adrián
Vega. / Producció musical: Cengiz Ulusakhin. / Vestuari: Marina Pravkina. / Coproducció: Graner, Hop Festival, Centre
Cívic Tomasa Cuevas-Les Corts.
https://jazzbetween.com/marinapravkina
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DIUMENGE 18 SET.
DE UNA EN UNA
{VERSOS SOBRE UN TEJADO ERRANTE}

MÉTRICA BÁRBARA
18:00 h -18:30 h
BATERIES
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Inspirada en el treball manual, De una en una combina característiques del teatre visual, de la dansa i
del teatre d’objectes. A partir de la manipulació de quaranta-set teules, tres intèrprets dibuixen paisatges
visuals i sonors que responen a un pacte de construcció conjunta. En el silenci cru d’un imaginari rural,
entre aspror, fragilitat i pes, sorgeix una trobada entre matèria i pell. Una aposta per la poètica del silenci i
els paisatges en transformació.
MÉTRICA BÁRBARA és el pseudònim que la coreògrafa Barbara Cappi escull per al grup de treball que
l’acompanya en les seves creacions artístiques. L’estil de la seva investigació juga entre els intersticis de:
allò bell, allò brut i allò bastard.
//BELL. Ens trobem en la idea d’elegància.
//BRUT. De vegades ens agraden les coses crues.
//BASTARD. No sabem ben bé de qui som filles.
Concepte i coreografia: Barbara Cappi / Interpretació: Barbara Cappi, Goretti Pié, Rosalía Zanón / Il·luminació: Xavi
Moreno / So: Sergio Camacho / Acompanyament sonor: Federica Porello. / Mirada externa: Carmen Gómez / Fotografia i vídeo: Tristán Pérez-Martín / Producció: Métrica bárbara.
Amb la coproducció de: FiraTàrrega / Amb el suport de: Can Batlló, Danseu Festival, L’Animal a l’Esquena, La Poderosa, Departament de Cultura Generalitat de Catalunya 2021, Roca Umbert y Movin’up Spettacolo – Perfoming Arts
2021. Agraïments: Anastàtica Cultural, Bàrbara Raubert, Constanza Brncic.
https://metricabarbara.com/

MOUJUÏC - Festival de dansa al Castell de Montjuïc
Set. 17-18 / 2022

2a Edició

DIUMENGE 18.SET
OBLIVION
SILVIA BATET
19:00 h -19:15 h
PATI D’ARMES
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Oblivion, 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 i com el descriu
Dante a La Divina Comèdia. Un lloc de transició condicionat per la idea del cercle, per l’etern vagar dels
cossos, com si el fet de vagar suposés en última instància una mena de deixar anar, una renuncia a tot
allò que ens lliga al patiment: records, desitjos, identitat. Vagar, vacare en llatí, significa vagabundejar, flotar, errar, però també estar buit. Oblivion és un camí cada cop més fàcil de recórrer, una dansa d’entropia
creixent. Ben mirat, el més enllà i l’oblit podrien ser una mateixa cosa.
La Cia. Silvia Batet és una companyia formada per ballarins, músics i dissenyadors de llum. Van debutar el
2017 i des d’aleshores ja han presentat quatre peces: La doble hélice, Pas de Carla, Iris, Raquel y Goretti,
Réquiem i Oblivion. Amb aquesta última, estrenada al Festival Grec 2021, van guanyar el Premi de Dansa
de l’Institut del Teatre 2020. La Cia. Silvia Batet ha participat en nombrosos festivals nacionals: Russafa
Escènica (València), Ellas Crean (Madrid) i Quinzena Metropolitana de Dansa (Barcelona). A nivell internacional han participat al Florence Dance Festival (Florència), Istanbul Fringe Festival (Istanbul), Prospettiva
Danza Teatro (Pàdua) o Quincena de Dansa de Almada (Portugal).
Idea original, direcció i coreografia: Silvia Batet / Interpretació: Marta García, Cristina Reolid, Raquel Romero, Anna
Serra, Pere Seda / Música: Sergi Puig / Edició musical: Jose González / Escenografia i il·luminació: Carles Borràs,
Sergio Roca / Vestuari: Marta Mas Soldevila / Confecció de las faldilles: Anna Whirling / Producció: Muntsa Roca, Rita
Stivala - Anastàtica / Distribució: LANIU / Mirada externa: Anna Rubirola / Vídeo i fotografia: Mila Ércoli
https://www.silviabatet.com/
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DIUMENGE 18.SET
ACLUCALLS
laSADCUM
20:00 h -20:30 h
TERRASSA
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Una adaptació site-specific de la peça Aclucalls una peça de dansa que fa un retrat grotesc de la
societat i generació post internet a partir del workout, la programació informàtica i la pantalla, per exposar
els traumes i les frustracions generacionals. En aquesta versió del Castell de Montjïc, coneixerem més de
les històries d’aquests personatges saturats que posen cos a la virtualitat i les sad cums.
laSADCUM és un projecte de dansa nascut a Barcelona el 2018. Han fet dues peces de petit format, THE
UNCANNY VALLEY (2019) i THE LESSON (2020) i una peça de gran format ACLUCALLS (2022) estrenada
recentment al CCCB. A banda de les obres escèniques també s’han creat dues exposicions, CLASSMATES (2020) i TWINK TWINK TWINK (2022), així com un programa d’activitats, concerts i educatius. Els seus
treballs s’han acollit en espais com CCCB, La Casa Encesa, Museu Guggenheim Bilbao, Centre Cultural
Conde Duque, Espai Inestable, MAC Festival entre altres.
Coreografía i direcció: Guillem Jiménez. / Assistent de moviment: Carla Moll. / Interpretació: Alexa Moya, Carla Moll,
Guillem Jiménez, Javi Valls, Laia Camps, Marina Olivares i Meritxell de Soto. / Música: DA ROCHA. / Vestuari: Gina
Berenguer. / Escenografía: Oriol Corral. / Agent de Producció: Blanca Sartorius. / Producciò Ejecutiva: Muntsa Roca
/ Anastática Cultura.
https://guillemjimenez.com/laSADCUM
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i a més a més...DIUMENGE 18.SET
ESTADIO
CAMARALUCIDA
17:20 h -17:50 h
18:40 h-19:10 h
Pràctica interactiva amb dues
activacions al llarg de la tarda
ANTIGUES CASERNES
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Estadio és una pràctica interactiva, una instal·lació coreogràfica que forma part d’una investigació realitzada l’any 2021 a l’espai les antigues casernes, en un període de residència artística al Castell de Montjuïc,
per part de Camaralucida. Les espectadores participaran de forma activa mitjançant el trànsit per l’espai,
del desenvolupament de la peça. Una experimentació sobre com els cossos travessen un paisatge imaginari i el recreen a través del moviment, fent de l’espai escènic un llindar on ser i transitar. Aquesta construcció coreogràfica permet difuminar la divisió espacial que separa els intèrprets dels espectadors, i obre
altres possibilitats d’afectació entre les persones que cohabiten aquest mateix lloc.
Camaralucida ha presentat treballs als teatres Antic Teatre, Conde Duque, SAT Teatre, Sala Hiroshima i
Mercat de les Flors, participant als festivals Sismògraf, Per amor a l’hart, Dansat!, DNA Romaeuropa, Dansa
Metropolitana i Sâlmon, sent coproducció d’aquest darrer l’any 2020. Com a coreògraf, Lautaro Reyes ha
estat guardonat al Certamen coreogràfic de Madrid amb els premis Danceweb Scholarship, conservatori
Maria d’Àvila i Centre per la Scena Contemporània Bassano del Grappa, com també primer premi al
Certamen Coreogràfic de Sabadell i primer premi al Premi Ddansa Vic. També ha estat convidat als marcs
d’intercanvi Danceweb 14’ Impulztanz Vienna, Brut Nature 18’ La Caldera i #FF90 al Graner a Barcelona.
Intèrprets: Xavier Auquer, Alba Barral i Élise Moreau. / Disseny d’il·luminació: Horne Horneman. / Disseny de so:
Lautaro Reyes. / Direcció i coreografia: Lautaro Reyes.
https://camaralucida.com/
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INFOS PRÀCTIQUES
•

Venda d’entrades a partir del dia 1 de setembre al web del Castell de Montjuïc.
castelldemontjuic.barcelona

•

Les sessions tenen un preu de 6€ per jornada, amb un abonament de 9€ per als dos dies, amb
consumició inclosa.

•

Amb l’entrada de dia de Moujuïc podràs accedir tot el dia al Castell a partir de les 10h. Els espectacles començaran a partir de les 17.00h però pots venir a passar el dia al Castell.
Amb l’abonament podràs venir qualsevol dels dos dies, també a partir de les 10h.

•

Tots els espais del Castell són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, excepte
la Terrassa, a la qual s’accedeix mitjançant una escala. Les persones amb mobilitat reduïda
poden tenir dificultats per moure pel Castell de Montjuïc, a causa del paviment irregular, el podeu
veure al carrusel de fotografies de la pàgina web del Castell.

•

El Castell compta amb lavabos accessibles.

•

Es permet l’accés de gossos guia i d’assistència a tots els espais del Castell de Montjuïc.

•

Hi ha servei de bar i restauració.

•

Excepte la pràctica interactiva a les antigues casernes totes les propostes són a l’exterior.

•

Un equip de mediació acompanyarà la programació per facilitar-ne el recorregut i el seu gaudi.

•

Ensenyant l’entrada a qualsevol dels dos dies del Moujuïc (o l’abonament) podràs entrar
gratuïtament al Museu Etnològic i de Cultures del Món (Seu Parc Montjuïc).

•

Pots pujar al castell caminant, amb bicicleta (disposem d’aparcament), amb autobús (línia 150),
amb el Telefèric o amb vehicle privat (l’aparcament disposa d’una plaça reservada per a persones amb diversitat funcional i vehicle acreditat). Consulta els detalls del trajecte en cadascun
d’aquests mitjans de transport aquí

Més informació: castelldemontjuic.barcelona
Descàrrega de fotografies i clips: https://bit.ly/materialgraficMoujuic22

#Moujuïc22
@castellmontjuic

Col·labora:

