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dansa
Diversos espais
Fins al 27 de juliol
Kamuyot
Ohad Naharin / IT Dansa

La CaLDera
Fins al 29 de juliol 
mov-i-ment #3
La Caldera 

MerCat De Les FLors - saLa oM
21-22 de juliol
chucK & Bruce
Thomas Noone / Emilio Gutiérrez

MerCat De Les FLors - saLa MaC
25-26 de juliol
PoPPea//PoPPea
Gauthier Dance 

mÚsica
teatre GreC
15 de juliol 
Juan Perro & la ZaraBanda 

teatre LLiure - espai LLiure
17 de juliol 
alFonso vilallonGa
Piratéame, baby. Un concierto  
de cabaret

Hub - pL. MarGariDa XirGu
18 de juliol 
oFF the record: martirio  
i raÚl rodríGueZ 

MerCat De Les FLors - saLa oM
20 de juliol 
el run-run del nyiGo-nyiGo
CaboSanRoque i l’Orquestra 
Mecànica de la França Xica 
conviden Carles Santos, Pascal 
Comelade, Joan Saura i Pierre 
Bastien

teatre GreC
23 de juliol 
esPeranZa sPaldinG
Radio Music Society

teatre GreC
24 de juliol 
toquinho
Quem viver, verá

Hub - pL. MarGariDa XirGu
24 de juliol 
oFF the record: quimi Portet

teatre GreC
25 de juliol 
Katie melua

teatre GreC
26 de juliol 
omar FaruK + tomatito

i més...

amB el suPort de:



BomByx mori
Inbal PInto & avshalom Pollak Dance comPany

Oyster, Hydra, Rushes, Toros... són els títols d’algu-
nes de les coreografies que ha creat la Inbal Pinto 
& Avshalom Pollak Dance Company i que, en con-
junt, formen un ampli ventall de llums, sons i sen-
sacions. Bombyx mori, el nom llatí de la papallona 
o cuc de seda, introdueix dos colors nous en el 
particular arc de Sant Martí d’aquesta companyia 
israeliana: i és que si la darrera creació, Toros, era 
plena de color, aquesta pren com a base el blanc i 
el negre, pràcticament els únics colors presents en 
l’espectacle, una proposta de dansa contemporà-
nia plena de poesia, joc i misteri.

Sobre l’escenari trobareu uns personatges sense 
rostre ni raça definida que emergeixen d’un mur 
posterior i que desapareixeran de la mateixa mane-
ra, teixint, com els cucs de seda, uns fils que bé po-
drien ser la metàfora d’uns pensaments que també 
nosaltres teixim sense descans. Veureu uns éssers 
de negre construint alguna cosa com si fossin mà-
quines i un gran ull vermell que tot ho veu, potser 
l’úll de Déu, potser un Gran Germà enigmàtic.

Amb tots aquests elements, la companyia cons-
trueix una exploració de l’ànima humana que, mit-
jançant un imaginari visual vigorós i sorprenent, 
s’interroga sobre l’origen del pensament i el desig, 
sobre la manera com concebem el món i sobre com 
ens veiem a nosaltres mateixos.

CoreoGrAfIA I DIreCCIó 
INBaL PINTO I avShaLOM POLLak 
InterPretACIó 
TaLIa BECk, LazaRO GODOy, NOGa haRMELIN, TaMaR 
hOENIG, aLMOG LOvEN, aRIaDNa MONTFORT, NaOMI NISSIM, 
zvI FIShzON, aNNIE ILaNa RIGNEy I TOM WEkSLER
CoMPoSICIó MuSICAL 
hEINRICh IGNaTz, kaREL GOEyvaERTS, J. S. BaCh, STEvE 
RIECh, JONaThaN BEPLER I aRT TaTUM
eSCenoGrAfIA I DISSeny De VeStuArI 
INBaL PINTO I avShaLOM POLLak
DISSeny D’IL·LuMInACIó 
avI yONa BUENO (BaMBI)
DISSeny De So I ConCePCIó SonorA 
INBaL PINTO I avShaLOM POLLak
DIreCtor D’ASSAjoS 
Shay haRaMaTI
IL·LuMInACIó 
OREN ELIMELECh
So 
aSaF aShkENazy
reGIDorIA 
GILaD BONEaU
CoorDInACIó De LA ProDuCCIó 
kEREN yUvaL
VeStuArI 
ELa GIvOL

Amb la col·laboració de l’Ambaixada d’Israel a espanya.

DaNsa i teatre GestuaL

teatre lliure - 
sala FaBià PuiGserver
14 i 15 de Juliol
DurADA: 55’


