ESPAI
INESTABLE_

ANTOJO.
DELIRIO.
ESTAFA

11, 12 NOV. 20h00 _ 13, 14 NOV. 19h00

NINGÚ MORIRÀ
DESPRÉS DE MI

45’

BARCELONA_ Javi Valls
Idea, creació i direcció_ Javi Valls / Intèrprets_ Paula
Arrieta Román, Rosaría de Gregorio, Lorenzo Avolio,
Javi Valls i Elina Lazou / Veu_ María Martí Blasco i
Mauro Cyan / Vestuari i llums_ Javi Valls

VALÈNCIA_ Julia Irango i Jorge Nieto
Idea original, direcció i coreografia_Julia Irango / Codirecció, construcció i disseny d’escenografia_ Jorge Nieto
A Ningú Morirà Després de Mi es dóna vida a un món quasi aquest, però no del tot aquest. Si amb el nostre entorn
solem dur a terme uns tipus d’interacció més o menys
previsible, la nostra proposta planteja possibles relacions
desviades i inestables entre els objectes i els cossos dels
performers. Aquests cossos aprenen a ser i a relacionar-se
amb aquest món al llarg d’un entramat de fragments de
sentit autònom que, travessats per la cultura pop, busquen implicar un espectador la memòria del qual revela
un lloc estrany que embolica allò familiar amb allò altre.

Nounades, un granit, Yim Maicol, Disney i un orgasme monetitzat.

Foto_Pau Gaya

MI PERRA SE
LLAMA IGUAL
QUE TÚ

18, 19 NOV. 19h00

LASTRE: YO NO SOY
BAILARINA

20’

12’

BARCELONA_ Colectivo LaIncendiaria
Coreografia i interpretació_ Rebeca Barroso Tejada i
Sara Fondevila Quintas

18’

Coincidència, simultaneïtat, concurrència, coexistència, concomitància, conjunció, sincronia, casualitat... ho
anomenes com ho anomenes, ocorre. Sona a utopia
transpersonal, a broma del destí que ens convida amablement a prendre una decisió; nadar en oceans místics
o buscar en el nostre ser més racional el motiu matemàtic dels fets, perquè per mínima que siga, existeix una
probabilitat que ocórrega. Llavors ocorre i manifestem
que coincidir és un acte arbitrari de pura rebel·lia, una
estadística amb somriure burlesc que desafia el sentit
comú jugant al bingo amb el temps, l’espai i l’acció. Perquè un dia vas pel carrer, escoltes el teu nom i en girar-te
veus al gos de la teua veïna, que es diu igual que tu.

VALÈNCIA_ Elsa Moreno Calabuig
Creació, text i interpretació_Elsa Moreno Calabuig /
Producció sonora_Recipiente
Com si el cansament s’haguera ancorat
en la part inferior del meu cos
Com si el cansament tornara
la meua pell de plom i
els meus ossos de palla.
Note les meues cames.
Foto_Elsa Moreno

Foto_ Sara Fontdevila Quintos

20, 21 NOV. 19h00

EFECTO SIAM

DIÀLEG
CONSUETUDINARI

14’

20’

VALÈNCIA_ Colectivo Sin Par

SALZBURG, TANUMSHEDE, VALÈNCIA_ Bernat Macià,
Almudena Soullard, Guillem Sarrià i Miguel Molina

Coreografia I Interpretació_ Lara Misó I Wilma
Puentes / Música Original_ Marco Colocci

Concepte_ Bernat Macià, Almudena Soullard i
Guillem Sarrià / Intèrpret_ Bernat Macià

Espectacle de dansa contemporània inspirat en la
història dels siamesos Chang i Eng Búnquer. Amb
aquesta peça volem explorar el concepte d’unió
física entre dues persones a través d’un debat
mut, emfatitzant així en la dependència inherent
de dos éssers humans que van arribar al món dins
de la mateixa pell.

La sensació de continuïtat, en altres paraules, resulta
d’el continu solapament de moments perceptuals
successius. El riu de la consciència (170) Moment
perceptiu. Oliver Sacks.

Foto_ Amudena Soullard

SANAR L’ANIMA’L

En el flux discontinu de la realitat, proposem desglosar el moviment i la successió d’aquest, així com
les parts del cos que el generen. Aquest exercici de
desmembre tant formal com tècnic opera a mode
d’experimentació i permet la convergència de diverses tècniques de representació.

25, 26 NOV. 19h00

22’

UBAT ¿CÓMO ASÍ?

VALÈNCIA_ Maria Tamarit
Creació i interpretació_ Maria Tamarit / Direcció
artística_ Samuel H. Ramírez i Maria Tamarit /
Escenografía_Samuel H. Ramírez / Espai sonor_
Martí Guillem

15’

VALÈNCIA, ALACANT_ Irene Maestre Serrano i Diana
“Wondy”

Direcció i interpretació_ Irene Maestre Serrano i
Diana “Wondy”

Un viatge físic i estètic que travessa diferents estats
i estacions que connecten amb el transcorrir d’un
dia. Macro i micro conviuen al mateix espai aproximant-nos a l’entorn a través d’una fricció entre
el cos i experiències audiovisuals que aporten una
major consciència del tot. Aquest cos, que porta
una ferida ancestral, és capaç de curar-se, adaptar-se al canvi i avançar transformant-se mitjançant
un constant renàixer entre el coneixement més
antic i les noves formes de relació.

“UBAT ¿Cómo así?” cobra vida a partir de l’angoixa de
la constant limitació que generen les nostres creences culturals al voltant de qüestions molt humanes.
L’aclaparadora sensació de no poder expressar-nos lliurement perquè sempre hi ha una “realitat general” que
estableix una norma flotant plena d’incongruències.
La narcisista necessitat de tindre sempre la raó sobre
-allò que és real- i no aconseguir eixir de les barreres
que creiem nosaltres mateixos. L’ansiosa necessitat de
rebre l’atenció i l’aprovació -per ser correctes- de tot ser
que ens envolta.
Foto_ Irene Maestre

27, 28 NOV. 19h00

VESTIRSE
DE LOCAS

FUERA DE SERVICIO

25’

VALÈNCIA_ Danshe
Creació, direcció, interpretació, escenografia i il·luminació: Danshe

PAMPLONA_ Paula Puchalt i Eva Serrano
Idea i interpretació:_Paula Puchalt i Eva Serrano

La ventadora no arranca. Els problemes amb la temperatura del born provoquen tares en la testa de vapor,
l’entusiasme desengreixat amb errors de connexió WIFI
deriva en eixos i pistons per revisar. Estem tractant de
resoldre el problema per a la seua posada a punt.
Diuen que un motor està ofegat quan hi ha un excés
de combustible al cilindre que l’impedeix seguir rotant.
Potser el motor necessite aire. Un sistema d’inducció
magnètica per a la tranmissió del so requereix de bones
nadadores per tal de seguir alimentant a la “monstreta”.

Viatjar és vestir-se de boges, és a dir no importa, és
voler travessar. Experimentar l’acceptació en tota
la seua totalitat i aprofitar allò que apareix mentre
tractem d’encaixar tota la resta. Jugant amb la lluita
entre allò conegut i allò iinexplorat, sorgeix la tensió
entre un passat irrecuperable i un futur desconegut.
Tot estímul nou, és benvingut per a quedar-se.

Foto_ Inés Muñoz Inglada

Recomanacions al revers: busquem freqüències, posarem música mentre esperes.
***DISCULPEU LES MOLÈSTIES***
Fins a nou avís, FORA DE SERVEI.

TADAIMA

20’

danShe.

20’

BARCELONA_ Marta Fernández Tusón

OPUS.0

Direcció i dramaturgia_ Marta Fernández / Coreografía_ Marta Fernández i Núria Crespo / Interpretació_
Marta Fernández i Núria Crespo / Ayudantes técnicas_
Maria Moscardó i Emma Romeu

20’

ROTERDAM I BARCELONA-BERLÍN_ Bernat Sanjuan i
Núria Crespo
Creació i interpretació_ Bernat Sanjuan i Núria
Crespo/ Creació musical_ Bernat Sanjuan / Creació
coreográfica_ Núria Crespo

Cada dia ens trobem en el mateix lloc. Ací allò quotidià
s’ha tornat estrany. Ja no recorde on estava aquell lloc.
Ja estic a casa.

Com de mínima potser l’ona vibracional per produir
so? Fins on sosté el cos el desequilibri abans de caure?
Ens llancem amb aquestes preguntes i d’altres, a
curiosejar amb una proposta des del so i el moviment,
que presenta una construcció pictòrica del cos a l’escena. Musicalment treballem amb l’ús d’un sol so, i els
cossos i el moviment com oscil·ladors entre el zoom in
i el zoom out.
Foto_ Marta Fernández Tusón

Foto_ Núria Crespo

D(US)T

CENIZAS
VIVIENTES

10’

LONDRES_ Juan Sánchez Plaza i Rose Sall Sao

20’

TOULOUSE_ Elvira Madrigal Hernández

Direcció coreogrèfica i performe_ Juan Sánchez Plaza i Rose Sall Sao / Disseny de vestuari_ Shaghayegh
Fallah - Madame Cocolico / Música_ Kaddish for
superman - Yom and the wonder rabbis (edited)

Idea i concepció_Elvira Madrigal Hernández / Creació
col·lectiva junt a les intèrprets_ Andrea Dolz, Alice
Chaudat, Elvira Madrigal

En el nostre treball explorem el procés de convertir
una pàgina en blanc en un llenç multicolor, referint-nos al nostre cos com aquesta pàgina en blanc,
i sent el pinzell una eina amb la qual donem color a la
nostra identitat.

Arbres nus em parlen del desastre.
Murmuren històries impregnades en la saliva, destells d’una veu oxidada.
Un capritxós record va quedar en la seua memòria.
El vent bressola els seus detalls, il·lumina els tresors
ocults.

Foto_ Elvira Madrigal

CENTRE CARME
CULTURA CONTEMPORÀNIA_

18’

LASTRE: YO NO SOY
BAILARINA

20, 21 NOV. 12h00

VALÈNCIA_ Elsa Moreno Calabuig

VAMOS

Creació, text i interpretació_Elsa Moreno Calabuig /
Producció sonora_Recipiente

12’

MADRID_ Ángel Garcés

Com si el cansament s’haguera ancorat
en la part inferior del meu cos
Com si el cansament tornara
la meua pell de plom i
els meus ossos de palla.
Note les meues cames.

Creació i interpretació_ Ángel Garcés / Música original_
Javier Martínez
“Són manies que tinc des dels sis, set anys. Coses que vas
fent inconscientment perquè estàs immers dins de la
teua bambolla... vas agafant eixos rituals estúpids per a
tindre la sensació d’estar centrat en alguna cosa.”
Rafael Nadal
Foto_ Ángel Garcés

Foto_Elsa Moreno

27, 28 NOV. 12h00

DIMENSIÓ
SUBJECTIVA

ESCARLET

20’

20’

MADRID_ Ángela Millano
Creació i interpretació_ Ángela Millano / Acompanyament artístic_ Nazario Díaz i Julia Rodriguez

VALÈNCIA_ [RE]Voltes
Interpretació i creació: Laura Basterra Aparicio, Iván
Colom Villar, Noelia Sánchez Gómez. [RE]Voltes
Duc una eternitat esperant que em done cita el metge;
després em córrec en res i menys. Soc de les quals tarda
un segle i mig a menjar (+ café) i cagant em tire una
bona estona.
Esperar al pizzer tenint gana és un lustre i donar-li el
primer mos a la pizza, el que tarde a tancar la porta.
Vam estar la vida fent una subvenció per alguna cosa
que dura el 3,47% d’un dia.

Foto_ Mila Ercoli

Escarlet és un cos que encara no se sap d’on ve ni on va,
però que és necessari. És anterior a la paraula, no ve del
verb ni del concepte, pertany a un lloc darrere o damunt
o davall al qual no arriba la llum del nomenar. És més
aviat cos que ve de cos, veu que ve de carns. Aquesta
proposta posa cos i moviment en el centre, amb una
qualitat temporal densa i expandida que dóna lloc a la
possibilitat de mirar. I genera un espai sonor que contribueix a aquesta atmosfera, en la qual van apareixent
diferents imatges que deixen veure un cos estrany, conegut i no, d’ací però no del tot, i al mateix temps profundament vulnerable i humà.

Si he de dormir i no són més de les 00 h, seran unes 800
voltes en el llit, com un kebab: calentet, molt fet, sense
salsa, per favor; o l’equivalent a 333 pipes sense sal.

BAILAR X BAILAR
EN
CONSTRUCCIÓ

20’

15’

MADRID_ Kolektibo D3
Creació i coreografia_ Jone Loizaga, María Martínez i
Paula Santos / Interpretació_ Jone Loizaga, Dahiana
Betancourt i María López Arronis

VALÈNCIA_ Santi de la Fuente i intèrprets
Alumnat del CSDV

‘’Bailar X bailar’’ és un projecte d’investigació corporal
i creació coreogràfica que part de l’acció quotidiana
de ballar, de qüestionar-nos com ballem al nostre
dia a dia, quan ningú ens veu, quan eixim de festa,
partint d’allò natural i innat als nostres cossos, del
gaudi i la necessitat de moure els nostres cossos,
sense importar els coneixements tècnics o complir
determinats cànons de bellesa.

La peça és un exercici de construcció coreogràfica
que es desenvolupa en directe, davant del públic, al
qual també se li demana que participe donant claus
i instruccions.

Foto_ María Martínez Benito

Residències de Benamil i
Espai inestable 2021

Peça seleccionada del Certamen 2021
per a participar en Migrats dansa

Col·labora:

