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ARTISTA RESIDENT

POSARÉ EL MEU COR EN UNA SAFATA
creació i direcció CARLA ROVIRA
intèrprets
Marta Aran Flores, Laura Blanch
Bigas, Ramon Bonvehí Rosich,
Marc Domingo Carulla, Erol Ileri
Llordella i Carla Rovira Pitarch
dramatúrgia i direcció a partir
d’una creació col·lectiva
Carla Rovira Pitarch
escenografia Manoly Rubio Garcia
interacció i mapping
www.mapping.cat
vestuari Núria Llunell
il·luminació Roger Arjona Loscos
banda sonora i audiovisuals
Erol Ileri Llordella
so Cesc Mojica Latorre

Posaré el meu cor en una safata és una creació
escènica que parteix d’un projecte d’investigació
sobre la mort. La mort és un procés biològic que tots
els éssers vius haurem de transitar en algun moment.
Malgrat saber que totes hi haurem de passar, hem
fet per allunyar-nos-en tant com hem pogut.
No en parlem; la mort ha quedat relegada en el seu
relat com un fracàs mèdic. Això posiciona les nostres
vides de manera diferent. Com confrontem la nostra
mort també defineix la nostra manera de viure la vida.
Com confrontem la nostra finitud? Sabem que morirem?
Aquest espectacle, com a espai de diàleg col·lectiu
i d’experiència individual, ens pot servir per
endinsar-nos-hi. n
Carla Rovira

ajudanta de direcció
Marta Aran Flores
producció executiva Aina Bujosa Díaz
i els equips del Teatre Lliure
coproducció Carla Rovira
i Teatre Lliure
agraïments Cooperativa La Paleta,
Projecte d’okupació rural Cal Soteras,
Urbaser, Sergi Fäustino, Alba Feixa,
Oriol Jardí, Meritxell Miquel,
Joan Nieto, Maria Guillermina
Peracca, Jorgina Piferrer, Txell Sardà
i Tiago Torres

ajuts a la creació

CARLOTA
SOLDEVILA
programa de residències
del Teatre Lliure

_ espectacle en català
_ durada aproximada 1h. 30’ sense pausa
_ divendres accessibles
6/12
		
20/12
		
13/12
		

traducció simultània en llengua de signes catalana
per a persones amb discapacitat auditiva
sobretítols adaptats per a persones
amb discapacitat auditiva
audiodescripció per a persones
amb discapacitat visual

I TAMBÉ

Les entrades per a aquest espectacle permeten veure
també Turba, el work in progress de la companyia
resident Mos Maiorum. Un estudi dels mecanismes de
control i mobilització de masses.

PÀRQUING GRATUÏT! A la Pça. Margarida Xirgu des d’1 hora abans fins a 2 hores després del final de les funcions

RESTAURANT EL LLIURE
Montjuïc

Servei de cafeteria i de restauració.
Cuina innovadora, tant a les seves
instal·lacions interiors com a la terrassa
de la Plaça Margarida Xirgu, per dinar
i per sopar abans o després de les
funcions. Regentat per GEC
OBERT ELS DIES DE FUNCIÓ n De les 18h. fins a 2 hores després de la funció.
n Diumenge de les 17h. fins a 2 hores després de la funció.
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