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Espectacle itinerant
11 i 12 de juliol
Cal·ligrames  
en moviment
La Caldera

Teatre Lliure Montjuïc
11-13 de juliol
tauberbach
Münchner Kammerspiele /
les ballets C de la B /
Alain Platel

Mercat de les Flors 
15 i 16 de juliol
Viatge en el temps 
7080 / Abans de morir 
- Segona història /
El llac dels cignes
AHNSOOYOUNG COMPANY

Mercat de les Flors 
16-18 de juliol
Vader (Pare)
Peeping Tom / Franck 
Chartier / Gabriela Carrizo

Teatre Grec 
25-27 de juliol 
Romance de Curro  
«el Palmo»
Jaume Villanueva /
Antonio Canales 
 
Mercat de les Flors 
25-27 de juliol
Frida
Amèlia Boluda / Ballet 
Contemporani de Barcelona

Teatre Grec 
29 de juliol 
Nit de tango  
amb Mora Godoy
Buenos Aires Tango

Dansa

… i molt més a:
bcn.cat/grec
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Dansa

Teatre Lliure - Espai Lliure
Del 10 al 12 de juliol
Durada aproximada: 55’ 

Idea original, creació i interpretació
Toni Mira
Dramatúrgia i assistència a la direcció
Claire Ducreux
Textos
Claire Ducreux i Beth Escudé i Gallés
Composició musical
Joan Saura, David Moreno, Lou Reed, René Aubry  
i Sílvia Pérez Cruz
Ajudant d’escena
Miquel Ruiz
Construcció de l’escenografia
TA! Teatre-Auditori Sant Cugat
Disseny d’il·luminació
Nani Valls
Disseny de vídeo
Esteban Crucci
Producció
Silvia Lorente
Fotografia
Tristán Pérez Martín

El juliol de 2003 vaig estrenar al Teatre Lliure 
de Gràcia, dins la programació del Grec Festival 
de Barcelona, el meu primer solo, titulat Loft. 
Onze anys més tard sento la necessitat vital de 
tornar a pujar sol a un escenari i compartir amb 
el públic una estona de poesia, màgia, joc, ironia, 
imaginació i ritme. 

Ja fa uns anys que em voltava pel cap la idea 
d’aquest solo, però necessitava trobar «la imatge» 
de l’espectacle, el marc escènic idoni que em 
permetés, amb el meu personal llenguatge 
escènic, posar-hi totes les coses de les quals volia 
parlar. La vaig trobar: una escultura d’un home 
amb barret i gavardina que aixeca un enorme 
monòlit rectangular. 

En gairebé tots els meus espectacles ha estat 
present la figura del rectangle. Aquesta forma 
geomètrica m’ha captivat d’una manera fins  
i tot obsessiva, i m’ha permès investigar sobre 
la relació entre l’espai i les emocions. Gràcies 
a l’enorme contrast que representen, puc 
treballar en la recerca d’imatges metafòriques 
i suggeridores, que em permeten, a partir de la 
composició coreogràfica i dramatúrgica, indagar 
sobre la mateixa condició humana, sobre les 
relacions i contradiccions de les persones, sobre 
les emocions i els pensaments, sobre l’amor i la 
mort. En definitiva, puc parlar sobre experiències 
personals que m’ha tocat viure aquests darrers 
anys i que ara sento la necessitat de tornar  
a compartir amb el públic. 

Toni Mira

Una coproducció del Grec 2014 Festival de Barcelona i Nats Nus Dansa.

Amb la col·laboració de La Sala d’Argentona, el Teatre-Auditori Sant 
Cugat, La Caldera Centre de Creació de Dansa i Arts Escèniques,  
i el Graner - Mercat de les Flors.

Nats Nus és una companyia subvencionada per l’Ajuntament de 
Barcelona (ICUB), el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya (ICEC) i el Ministeri de Cultura (INAEM).

Toni Mira és soci fundador i membre de La Caldera.

Espectacle dedicat a Joan Saura.
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