
Programació a Badalona.



Us presentem la programació a Badalona de la sisena edició del Dansa Metropolitana, un 
festival amb un model consolidat de participació de municipis de l’àrea metropolitana en 
un projecte cultural conjunt centrat en la dansa. Dansa de diferents estils i per a tothom.

Entre nosotros
Cía. Marroch 

Un duo fascinant que ens parla de les 
relacions interpersonals. Aquesta peça de dansa 
contemporània amb pinzellades d’acrobàcia 
portarà l’espectador per aquest camí que és 
màgic i, de vegades, amarg.

El programa Liminar del Dansa Metropolitana 
recupera deu edificis del patrimoni arquitectònic, 
que estan al llindar entre el passat i el futur, i els 
transforma en espais singulars per acollir intervencions 
gratuïtes de dansa. A Badalona, una d’aquestes joies 
arquitectòniques que han format part de l’escenografia 
de les nostres vides s’hi troba l’Antiga Fàbrica CACI.

Actuació especial escoles
Tribu Urbana Center + Ritmes
Coreògrafes: Maribel del Pino i Sofi Gauna

La coreògrafa Maribel del Pino ens presenta una petita acció coreogràfica, especialment dissenyada per 
aquest espai, interpretada i ballada per alumnes de les escoles Tribu Urbana Center i Ritmes de Badalona.

PROJECTE LIMINAR
Dissabte 11 de març, 12 h, a l’antiga fàbrica CACI 

Pan y Rosas 
Tina Martí
Gratuït

“El que vol una dona treballadora és el dret a viure, no simplement a existir. Una treballadora ha de 
tenir pa, però també ha de tenir roses”, Rose Schneiderman,1912. Pan y Rosas fusiona el flamenc, 
la dansa contemporània i danses urbanes en una peça inspirada en les paraules de la feminista 
sindicalista americana Rose Schneiderman. 



CINEMA

Coppelia 
Steven de Beul, Ben Tesseur i Jeff Tudor
Del divendres 17 al 23 de març, 16 h i 17.45 h, Ocine Màgic 
Preu al web del cinema

Un paso adelante (En corps)
Cédric Klapisch 
Del divendres 17 al 23 de març, 16 h i 18.30 h, Ocine Màgic
Preu al web del cinema

Taller d’iniciació dansa-circ 
Motionhouse 
Divendres 17 de març, 18 h, al Centre Cultural l’Escorxador-NAU 3
120 minuts / Gratuït / A partir de 16 anys
Inscripcions a inscripcions@bipolart.org

Taller que explora l’estil personal de la companyia britànica especialitzada a integrar la dansa contemporània i el 
circ, principalment l’acrobàcia.

Soleá o../o../.o/o./o.
Compañía María Moreno 
Diumenge 12 de març, 19 h, al Teatre Zorrilla
De 16 a 20 €

María Moreno fa un pas més en la seva recerca vital i 
artística per explorar els límits del flamenc, i es replan-
teja allò que el defineix. El seu moviment corporal no 
és més que el reflex de la seva inqüestionable llibertat 
artística, marcada pel valor que dedica a la tradició 
flamenca, des d’uns codis actualitzats i contemporanis. 

La companyia ofereix un col·loqui postfunció.

Conferència ballada
Com ballàvem abans del hip-hop? 
Dijous 16 de març, 10 h, al Centre Cultural l’Escorxador
Explica Dansa + Montse Iranzo  
Gratuït

Toni Jodar, ballarí i explicador de dansa, i Montse Iranzo, especialitzada en projectes socials i gent gran,  es fusio-
nen en una «performance pedagògica” per connectar l’espai, el ritme i les relacions dels cossos entre el grup de 
participants sèniors, fent una mirada al pas del temps de la dansa contemporània 

Rèquiem Nocturn
Pere Faura
Divendres 17 de març, 20 h, al Teatre Zorrilla
De 16 a 24 €

Un retrat semiautobiogràfic sobre la vida y la mort del 
director Bob Fosse, addicte a les drogues, al sexe i a la 
feina passat pel filtre de Pere Faura.

Prenent aquesta pel·lícula com a principal referent, 
l’espectacle és un retrat autobiogràfic de l’autor i de la 
seva mort professional dividit en tres grans actes com a 
símbol de les tres grans etapes d’un procés de realitza-
ció d’un espectacle: l’audició, la creació i la funció. 



PROGRAMA TRIPLE
Dissabte 18 de març, 12 h, al Centre Cultural l’Escorxador

Onde pousa a humida 
Marcia Vázquez Ramírez 

Un solo que s’endinsa en l’espera i en la relació del cos amb el temps passat 
i present, inspirat en A Costa da Morte, Galícia, la costa amb més naufragis 
d’Europa. Un homenatge a les dones que sempre esperen que l’oceà els 
torni, almenys, les restes d’ossos dels seus familiars.

El Mar ens crida
Dancing Human

Un viatge envers l’interior d’un mateix per reflexionar a través de la dansa 
sobre els efectes mediambientals que provoquen els plàstics al mar. Què ens 
diria el mar si pogués parlar? A través d’un diàleg entre la persona i l’entorn, 
ens endinsem per diferents espais, on trobarem éssers marins que intenten 
conviure en un medi canviant i manipulat per la humanitat.

Espectacle comunitari
Me quiten lo bailao 
Guille Vidal-Ribas + Jose Manuel Álvarez
Gratuït

Tres grups de dones de diferents generacions es reuneixen paral·lelament 
per escoltar una cançó de Martirio i posar en comú experiències individuals. 
El resultat és un ritual compartit que reivindica els cossos i el ball com a 
irrenunciables.

www.dansametropolitana.cat / #dansametropolitana.cat

Amb el suport de:

Patrocina:

Col·labora:

Organitza:

La gata que volia 
canviar la història
Thomas Noone Dance 
Diumenge 19 de març, 
18 h, al Teatre 
Margarida Xirgu
6 € / A partir de 5 anys

Dansa, titelles i visuals per 
a tota la família, basat en un 
conte hindú que narra 
les peripècies de quatre 
fantàstiques criatures per a 
una història d’amistat, 
confiança i col·laboració.


