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Pavelló Mies van der Rohe

Fins al 13 de juliol

My neighbor sky  

(stone and water) 

Oguri i Andrés Corchero 

Teatre Nacional de Catalunya

Fins al 14 de juliol 

Memòries d’una puça 

Sol Picó

Mercat de les Flors -  

Sala M. Aurèlia Capmany

11-13 de juliol 

Capricis 
Àngels Margarit / Cia. Mudances

Espectacle itinerant

13 i 20 de juliol 

Cal·ligrames en moviment

La Caldera

Teatre Grec

15 i 16 de juliol

Puz/zle 
Eastman / Sidi Larbi Cherkaoui

Mercat de les Flors -  

Sala Ovidi Montllor

16 i 17 de juliol 

XX
Increpación Danza 

Mercat de les Flors -  

Sala Ovidi Montllor

20 i 21 de juliol 

Plexus
CIE 111 / Aurélien Bory / Kaori Ito

Mercat de les Flors -  

Sala M. Aurèlia Capmany

23 i 24 de juliol 

Yesterday 

Jasmin Vardimon

Mercat de les Flors -  

Sala M. Aurèlia Capmany

30 i 31 de juliol 

Borderline 

Compagnie Sébastien Ramirez /  

Honji Wang

…i molt més a:

www.bcn.cat/grec
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Aquesta peça coreografiada de microteatre parla, 

entre altres coses, de la pèrdua de la llibertat 

individual i col·lectiva, així que no té res d’estrany 

que transcorri a l’interior de la cel·la d’una antiga 

presó mallorquina recreada a Montjuïc per a l’ocasió. 

Entreu-hi en grups de quinze i deixeu que, dins d’un 

espai reduït, us expliquin el relat de nostàlgia, amor 

i solitud que protagonitza aquesta parella. Ells us 

narraran una història de necessitat mútua que va més 

enllà de qualsevol límit i que s’encarreguen d’escriure 

amb els seus cosos per tal que la pugueu llegir amb 

els ulls del cor i la ment. Us portaran endavant i 

enrere en el temps i, així, entendreu la successió de 

fets que el protagonistes es veuen obligats a reviure 

un cop i un altre. Aquesta és una història íntima i 

emocionant, una peça feta de teatre i dansa i plena de 

suspens on acabareu descobrint el misteri que oculta 

aquesta petita habitació. Feu atenció, perquè l’any 

2012 aquesta companyia mallorquina va presentar el 

muntatge al festival Fringe d’Edimburg i es van endur 

el Total Theatre Award a la millor creació de teatre físic 

i visual. Entreu a la cel·la i descobrireu per què.

Dansa

Plaça de Margarida Xirgu

Del 10 al 14 de juliol

Durada aproximada: 11’ 

Direcció
Marta Barceló i Joan Miquel Artigues

Creació i interpretació

Marta Barceló i Joan Miquel Artigues

Música original

Joana Gomila

Interpretació musical

Joana Gomila i Maialen Araolaza

Vestuari
Maria Miró (assessorament)

Espai sonor
Joana Gomila

Construcció de l’escenografia

Tomeu Estelrich i Biel Jordà

Producció
Res de Res & Artigues

Fotografia
Massay


