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Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil. 
Estalvia’t d’imprimir-lo i tot el planeta t’ho agrairà.

Amb la col·laboració de Amb el suport de

HORARI
Dissabte a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h

DURADA 
1 h 20’

BALLARINS COCREADORS
Jesús Rubio Gamo, Clara Pampyn 
i María José Pire

TEXT I COREOGRAFIA
Elena Córdoba

VÍDEO I DIPOSITIUS VISUALS
David Benito

IL·LUMINACIÓ
Carlos Marquerie

ESPAI SONOR, VIOLÍ I VEU
Luz Prado amb la col·laboració  
de Rubén Turba

AJUDANTA DE DIRECCIÓ
Mar López

LLOC 
Gràcia

IDIOMA
Castellà

@elenacordoba7 
@ficcionesbotanicas 
#CriaturasDelDesorden 
#DansaMetropolitana

TÈCNIC DE LLUMS
Antonio Serrano

TÈCNIC DE SO
Pablo Contreras

COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure, La Caldera centre 
de creació, Centro Conde Duque 
- Madrid i L’animal a l’esquena - 
Celrà Girona

MENCIONS
Aquest espectacle ha rebut 
un Ajut a la creació i la mobilitat de 
l’Ajuntament de Madrid i l’INAEM

Aquesta obra és una col·lecció de ficcions 
ballades, construïdes a partir d’imatges de 
vegetació vistes a través d’un microscopi. 
Cada una d’aquestes ficcions parteix de 
l’observació d’una flor i de la confrontació 
d’aquesta delicadíssima arquitectura vegetal 
amb els nostres cossos. Vam recollir aquestes 
flors entre els mesos de març i juny de l’any 
passat. Durant aquest temps, la nostra vida 
va fer arrels; aquests mesos van ser el nostre 
temps vegetal. Mirant pel microscopi assistim 
a l’aparició d’universos lleus, d’aparença 
irreal, amb les seves pròpies coordenades, la 
seva gravetat, les estructures. Hem col·locat 
els nostres cossos davant seu. Ens hem 
acostat a aquestes flors ballant i cantant, 
mostrant les potències dels nostres cossos 
pàl·lids, musculars, envaïts, demanant al 
ball que sigui eina i conjur per allunyar-nos 
desordenadament del buit. 

Elena Córdoba

direcció, microscopi i autoria 
Elena Córdoba

Criaturas  
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