
Prop	  de	  la	  música	  del	  teu	  nom	  
Homenatge	  a	  Joan	  Saura	  
	  
	  
Amb	  la	  col·∙laboració	  de:	  	  

	  
	  
	  
	  
19	  i	  20	  de	  juliol	  de	  2014	  
Mercat	  de	  les	  Flors	  
	  
	  
DISSABTE	  19	  

De	  22	  a	  22.20	  h	  	  

(Hall	  del	  Mercat)	  

Obertura	  amb	  el	  Cor	  EuskalHiria	  (dirigit	  per	  Pablo	  Bélez)	  

	  

22.20	  h	  

(Passadís	  d’entrada	  a	  la	  Sala	  Maria	  Aurèlia	  Capmany)	  

Acció-‐instal·∙lació	  de	  Marta	  Castelar	  i	  Núria	  Saura	  	  

	  

De	  22.30	  a	  24	  h	  	  

(Sala	  Maria	  Aurèlia	  Capmany)	  

Projecció	  de	  vídeo	  

Actuació	  d’Agustí	  Fernández,	  Liba	  Villavecchia	  i	  Nuno	  Rebelo	  (músics)	  i	  d’Andrés	  
Corchero	  (ballarí	  i	  coreògraf).	  Simultàniament,	  es	  projecta	  un	  vídeo	  amb	  imatges	  de	  
Joan	  Saura.	  

	  

	  



DIUMENGE	  20	  

De	  17	  a	  17.10	  h	  

(Passadís	  d’entrada	  a	  la	  Sala	  Maria	  Aurèlia	  Capmany)	  

Acció-‐instal·∙lació	  de	  Marta	  Castelar	  i	  Núria	  Saura	  	  

	  

De	  17.15	  a	  19.30	  h	  

(Sala	  Maria	  Aurèlia	  Capmany)	  

Espectacle	  de	  música	  i	  dansa:	  

1)	  Feliu	  Formosa	  diu	  un	  poema	  

2)	  Intervencions	  diverses	  dels	  artistes	  següents:	  

Actuació	  musical	  d’Anna	  Subirana	  amb	  Eduard	  Altaba	  i	  Imma	  Udina.	  Interpretació	  
coreogràfica	  de	  Rosa	  Muñoz	  

Amèlia	  Boluda:	  vídeo	  amb	  Koniec	  +	  Ballet	  Contemporani	  de	  Barcelona	  i	  fragment	  de	  
Quomix	  

Mariona	  Sagarra	  

Toni	  Mira:	  fragment	  d’una	  peça	  

Àngels	  Margarit	  i	  María	  Muñoz:	  fragment	  del	  duet	  Saó	  

Setsfree	  (Agustí	  Martínez,	  Liba	  Villavecchia	  i	  d’altres):	  improvisació	  

Nuno	  Rebelo	  i	  Constanza	  Brncic:	  Fragment	  amb	  paper	  blanc	  

Bebeto	  Cidra:	  solo	  de	  dansa	  

Atolón	  (Ruth	  Barberán,	  Alfredo	  Costamonteiro	  i	  Ferran	  Fages)	  

Andrés	  Corchero	  i	  Àngels	  Margarit:	  Como	  agua	  de	  mayo	  

3)	  Arranjaments	  per	  a	  orquestra	  de	  temes	  dels	  grups	  Blay	  Tritono,	  Rambliolia,	  Les	  
Anciens,	  el	  duet	  Araki...	  

Arranjadors:	  Ramon	  Calduch,	  Saki	  Guillem	  i	  Eduard	  Altaba.	  Amb:	  Anna	  Subirana	  (veu),	  
Imma	  Udina	  (clarinet),	  Agustí	  Martínez	  /	  Liba	  Villavecchia	  (saxo),	  Xavi	  Tort	  /	  Diego	  
Burrian	  (trompeta),	  Rafael	  Zaragoza	  (guitarra),	  Adrià	  Bofarull	  /	  Jofre	  Dodero	  /	  Saki	  
(teclat),	  Eduard	  Altaba	  (baix),	  Oriol	  Perucho	  /	  Quicu	  Samsó	  (percussió)	  



4)	  Improvisació	  oberta	  de	  música	  i	  dansa	  


