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Fotografia de Nora Baylach Fotògrafia de Carolina Stefano

CONTEMPORANIS A LA 
BARCELONETA

DANSA’M
Peces de dansa amb focus en el 
treball coreogràfic.
ELEKTRICS
Propostes que investiguen en 
nous llenguatges, noves narrati-
ves i performance.

DANSA

DANSA’M

Rojos és una peça, en procés de 
creació, d’arts escèniques resultat 
de la intersecció entre dues línies 
de treball: una recerca de testi-
monis de l’època de postguerra 
de la Guerra Civil Espanyola i la 
recuperació del llegat cultural ar-
tístic de l’època. Durant el procés 
de creació, es va intervenint artís-
ticament espais de memòria de 
l’època de postguerra per a nodrir 
el contingut, estètic i dramatúrgic 
a la peça final que s’estrenarà al 
Mercat de les Flors a la tempora-
da 21-22.

Roges és l’evolució d’aquesta re-
cerca que la companyia va com-
partint en càpsules en diferents 
contextos d’exhibició.

Direcció: Miquel Barcelona // In-
terpretació: Helena Gispert i Bea 
Vergés // Músics: Carlos Martorell 
i Oriol Mula // Coordinació tècnica: 
Josep Sánchez-Rico // Mànager: 
Haizea Arrizabalaga // Producció: 
Bruno Valls

Durada: 40 minuts i xerrada pos-
tfunció.

www.miquelbarcelona.com/rojos

DANSA’M

“Estàs mirant, però que veus real-
ment?

Scotoma és una peça de dansa 
en procés de creació, que tracta 
de l’atenció, una invitació a re-
flexionar sobre allò que la capta 
i la dirigeix. Podem adonar-nos 
d’allò que passem per alt o notar 
allò que s’oculta a primera vista? 
De debò veiem el que mirem? 
Scotoma ens convida a endin-
sar-nos en el món de dos perso-
natges que busquen el seu camí. 
Sota les aparences s’amaguen 
altres perspectives, que revelen 
memòries i proporcionen noves 
identitats. Però som capaços de 
veure-les o comencem a per-
dre-ho de vista? Podem percebre 
allò que no és tan obvi i compon-
dre noves narratives?”

Direcció i interpretació: Lisard 
Tranis & Clémentine Télesfort // 
Ull extern: Iris Borràs Anglada // 
Co-Producció i Suport: Danseu 
Festival, Fàbrica de Creació l’Es-
truch, NunArt Guinardó i C.C. Bar-
celoneta.

Durada: 27 minuts aprox.

clementinetelesfort.wixsite.com/
lisardandclementine

Dijous 22 d’abril a les 19.30

Dijous 20 de maig a les 19.30“ROGES” de MIQUEL 
BARCELONA

PROGRAMA DE RESI-
DÈNCIES
PRE-ESTRENA
“SCOTOMA” de LISARD 
TRANIS & CLÉMENTINE 
TÉLESFORT
“ECOICA” de BLANCA 
TOLSÁ

Fotografia de Blanca Tolsá

Fotografia d’Arboix Gutierrez

LA BARCELONETA ES MOU

DANSA

els seus pecats, les seves peni-
tències, les seves promeses i el
seu agraïment. Ells caminen. A on 
es dirigeixen? Quin és el destí de 
la seva devoció?. Els seus crea-
dors assumeixen aquest treball 
com una peregrinació a la recerca 
dels seus orígens, de la seva re-
lació amb el folklore i els rastres 
de la seva identitat llatinoameri-
cana, encara present en els seus 
cossos migrants, euroresidentes i 
contemporanis.

Direcció: Valentina Azzati i Johann 
Pérez Viera // Interpretació: Aina 
Lanas, Johann Pérez Viera i Va-
lentina Azzati // Música I Disseny 
sonor: Yves del Río // Disseny 
de vestuari: Valentina Azzati // 
Confecció vestuari: Cristina Dezi 
// Assessor dramatúrgic: Gastón 
Core // Assessor actoral: Nicolás 
Carbajal // Assessor maquillatge: 
Sergio Elche // Assessor espai: 
Alek Carr // Assistència de produc-
ció: Lucía Franco // Coproducció i 
suport: Sala Hiroshima, Quinzena 
Metropolitana de la Dansa, La 
Cerda, Atlético Terciopelo, Bolivia 
Now i C.C. Barceloneta.

Durada: 60 minuts 

DANSA’M

Dolorosa de los Llanos emprèn 
una recerca escènica centrada en 
el ritual de la processó: caminar 
com a acte de fe i redempció. Da-
vant nostre es desplega la plana 
llatinoamericana. En l’horitzó es 
perfila un camí, a banda i banda 
del qual les verges s’apareixen a 
les nits i en les cruïlles ens topem 
amb els dimonis i “las lloronas” 
de la mitologia llatinoamericana. 
Veiem tres figures en processó, 
travessant la plana, arrossegant 

ELEKTRICS

Ecoica és una creació instantània 
que vol esbrinar d’on neix el desig 
que acciona el cos. Vol compren-
dre com aquest es materialitza en 
formes que responen o no a un 
imaginari social. Es tracta de des-
muntar les associacions entre allò 
que desitja fer el nostre cos i les 
expectatives que s’imposen sobre 
ell a partir dels estímuls rítmics, 
sonors i formals per trobar un cos 
més fidel a ell mateix.

Coreografia i interpretació: Blanca 
Tolsá // Acompanyament artístic: 
Laila Tafur i Salva Sanchis // Com-
posició musical: Albert Tarrats, 
Adrià Juan i Finn McLafferty

Agraïments i suport: DevirCapa 
Faro, La Caldera Barcelona, Roca 
Umbert Granollers, Generalitat de 
Catalunya i C.C.Barceloneta.

Durada: 27 minuts

Dijous 10 juny a les 19.30

Dijous 29 d’abril a les 18.30
Plaça Hilari Salvadó

PROGRAMA DE RESI-
DÈNCIES
“DOLOROSA DE LOS 
LLANOS” d’ATLÉTICO 
TERCIOPELO

CELEBRACIÓ DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA 
DANSA
GUIE ́BIAANI ́ de 
VALERIA VÁZQUEZ
BUFONADES d’AME, 
MOVIMENT EXPRESSIÓ

Fotografia cedida per l’Estruch

Fotografia de Blu Tomato Photo

Fotografia de Valezka Àvalos

DANSA

GUIE ́BIAANI ́ “FLOR DE LUZ”, és 
una paraula derivada de la llengua 
zapoteca, originària de Mèxic. Es 
tracta d’una peça de dansa viven-
cial des de la seva construcció i 
procés creatiu pretén fer una críti-
ca social i visibilitzar la situació de 
les dones en la societat.

GUIE’BIAANI, neix des de les 
vísceres i vivències genuïnes de 
cadascuna de les intèrprets. La fi-
nalitat és reflectir, en el cos comú, 
situacions quotidianes que el sis-
tema heteronormatiu i patriarcal 
va definint i fer un procés de sane-
jament des del fet col·lectiu.

Creació: LAVAL Creación Escé-
nica, Valeria Vázquez // Acom-
panyament artístic: Laura Vilar 
// Interpretació // Esther Martí, 
Clara Torres, Kata Balogh, Marta 
Daniel, Lucia Carrano, Clio Van 
Kerm, Carolina Barbiel i Carmela 
Queirolo // Música original: Felipe 
Bellora //  Amb el suport: FONCA 
(Fons Nacional de la Cultura i les 
Arts, Mèxic i CC.Barceloneta.

Durada: 20 minuts aprox

BUFONADES
Bufó és tota aquella persona que 
fa riure amb el seu enginy, amb 
les seves gràcies o amb les se-
ves desgràcies. Històricament, els 
bufons han estat homes o dones 
que se senten a gust com a per-
sonatges duals entre l’ambigüitat 
i la crueltat. Moltes vegades sem-
bla un mortal més. Bufonades és 
un espectacle de dansa, música i 
teatre.

AME Moviment Expressió és una 
associació de dansa inclusiva.

Creació: Emilio Bravo // Interpreta-
ció: Emilio Bravo, Gloria Navarro, 
Maya Villacampa, Mireia Reixach, 
Toni Valdivia i Victoria Martínez //
Amb el suport de l’Estruch, Fàbri-
ca de creació de les arts en viu.
 
Durada: 35 minuts aprox

Sota l’aparença d’un bordell fan-
tàstic de principis de segle, les 
poetes ofereixen els seus versos 
al públic assistent una vegada han 
estat presentades per la Madame 
qui ens descriurà:
Com han anat arribant fins allà?, 
en quines condicions?, què les di-
ferencia de la resta de les seves 
companyes?
Poesia inèdita en estat pur. Irre-
verència. Descaradura. Joc de 
complicitat. Reivindicació de l’acte 
íntim de recitar.
Pot ser divertida i excitant la poe-
sia fins i tot descobrint el costat 
més fosc o turmentat d’una àni-
ma? Com valorem l’acte poètic en 
la societat contemporània?
És la màscara d’un alter ego una 
bona eina per a acostar al gran 
públic la “temuda” poesia?
 
Direcció: Sonia Barba

Dissabte 19 de juny a les 19.00

PROSTÍBULO POÉTICO

Fotografia de la companyia

+ DANSA

DANSA

“Descripció: En aquest taller ex-
plorarem la nostra percepció del 
temps i del ritme. Abordarem la 
musicalitat i la sonoritat del movi-
ment fent servir el temps metronò-
mic, el temps release o el temps 
musical com a suports de la nos-
tra dansa. Des d’aquesta base 
ens endinsarem progressivament 
en la complexitat que ens ofe-
reixen els poliritmes, desglossant 
i assaborint les diferents capes 
rítmiques a través de l’escolta pro-
pioceptiva, tàctil i sonora. Com-
plementarem la nostra intuïció 
sobre l’estructura dels diferents 
poliritmes amb representacions 
numèriques i geomètriques que 
ens ajudaran a comprendre’n mi-
llor la mecànica. Per fer-ho comp-
tarem amb el llenguatge de Nuzic, 
un innovador sistema musical. 
Aquestes eines s’enmarquen dins 
la investigació coreogràfica del 
projecte escènic Rítmia.” 

12 i 14 d’abril de 10.30 a 13.30h
Online
Consulta apartat Tallers

TALLER AVANÇAT 
Rítmia: eines de creació 
amb Emma Villavecchia

MAPA

Centre Cívic Barceloneta
C/Conreria,1-9. 08003 Barcelona
Tel. 93 256 33 00
info@civicbarceloneta.com
barcelona.cat/ccbarceloneta
facebook.com/ccbarceloneta
vimeo.com/ccbarceloneta
instagram.com/centrecivicbarceloneta

De dilluns a divendres de 9 a 22h
Dissabtes de 10 a 15h i de 16 a 22h

BUS: D20, 47, 59, V15, V19, N8 i N28
METRO: Barceloneta(L4)

Equipament Infantil Barceloneta
C/Andrea Dòria 23-31 08003 Barcelona
tel. 93 250 78 42
casalinfantil@civicbarceloneta.com
barcelona.cat/ccbarceloneta

Horaris d’atenció al públic
Matins de dimarts, dimecres i dijous de 10 
a 13h
Tardes de dilluns a dijous de 16.30 a 19.30h 

ADREÇA I HORARIS
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C. D’Andrea Dòria
Centre Cívic
Barceloneta

Equipament infantil 
Barceloneta


