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Reprenem la relació amb Dansa 
Metropolitana de Barcelona. L’any 
passat havíem d’acollir El nacimiento 
de la bailarina vieja, de la ballarina i 
coreògrafa Elena Córdoba, però la 
pandèmia no ho va fer possible. Ara 
aterra al Lliure amb Criaturas del 
desorden de Ficciones botánicas, un 
projecte d'estudi i de ficció al voltant 
del món vegetal i les seves lleis 
coreogràfiques. 
 
També acollim de nou RRR, un  
espectacle signat pel talent de tres 
creadors fora de norma: 
l’artista Frederic Amat, la 
formació musical cabosanroque i la 
companyia de dansa La Veronal.  
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Sobre Dansa Metropolitana 
 
 

Teixint complicitats 
 
Dansa Metropolitana presenta la seva quarta edició, on podreu descobrir noves propostes, 
nous espais, espectacles i altres activitats que volen ajudar a relligar el talent creatiu dins 
d’aquest gran entramat metropolità de ciutats. L’edició d’enguany aposta amb entusiasme 
per continuar teixint complicitats i suma els municipis de Terrassa i el Prat de Llobregat. Així, 
som deu les ciutats que treballem plegades en aquesta nova edició, amb l’objectiu i 
l’esperança que el Dansa Metropolitana esdevingui, cada vegada més, un referent 
consolidat per al sector i per als espectadors. A partir del 5 de març deu municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona –Badalona, Barcelona, Cornellà, el Prat, Esplugues, l’Hospitalet, 
Sant Cugat, Santa Coloma, Terrassa i Viladecans– oferiran 240 activitats al voltant de la 
dansa, amb una variada oferta d’espectacles per a tots els públics, així com conferències, 
tallers i, fins i tot, cinema sobre dansa en línia, a través de la col·laboració amb el festival 
Choreoscope i la plataforma Filmin. 
 
Dansa Metropolitana també presenta el projecte Filatures, que inclou una selecció de peces 
presentades en espais del patrimoni industrial rehabilitat, fàbriques i/o museus, adreçades a 
tota mena de públic i que, com fils creatius, elaboren un teixit cultural vinculat a un passat 
comú del patrimoni industrial, especialment del món tèxtil. 
 
 
Festival Dansa Metropolitana 
 

 
 
 
 

INFO WEB 
https://www.dansametropolita
na.cat/es  
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Criaturas del desorden 
Elena Córdoba 
 
Elena Córdoba ens ofereix una col·lecció de ficcions ballades, construïdes a partir d’imatges 
de flors recollides durant el confinament, vistes a través d’un microscopi. Un espectacle que 
aprofundeix en l’ecologia de l’espectacle dansat, en la qual els cossos dels qui ballen són 
una peça més de l’ecosistema artístic i del seu propi desordre. 
Cadascuna d'aquestes ficcions parteix de l'observació d'una flor i de la confrontació 
d'aquesta delicadíssima arquitectura vegetal amb els nostres cossos. Van recollir aquestes 
flors a la vora del riu Guadarrama entre els mesos de març i juny. Durant aquest temps, la 
vida va fer arrels, aquests mesos van ser temps vegetal. En mirar les flors al microscopi 
assistim a l'aparició d'universos lleus, d'aparença irreal, amb les seves pròpies coordenades, 
la seva gravetat, les seves estructures. Hem col·locat els nostres cossos al davant dels 
seus. Ens hem acostat a les flors ballant i cantant, mostrant les potències dels nostres 
cossos pàl·lids, musculats, envaïts, demanant-li al ball que sigui eina i conjur per allunyar-
nos desordenadament del buit. 

 
 
 

FOTOS I INFO WEB 
https://www.teatrelliure.com/ca/pro
gramacio/tots-els-
espectacles/criaturas-del-desorden  
 
VIDEO TRÀILER 
https://vimeo.com/512165760 
https://vimeo.com/507289797  
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Criaturas del desorden 
6 i 7/03 – Gràcia 
 
Fitxa artística 

DIRECCIÓ, MICROSCOPI I AUTORIA 
Elena Córdoba 

 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 

  
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. 

 

 
Informació pràctica 
 
HORARIS 
Dissabte a les 20.00 h 
Diumenge a les 18.00 h 
  
PREUS 
De 9 a 29 € 
  
IDIOMA 
Castellà 
  
DURADA 
1 h 20' 
  
LLOC 
Gràcia 
  
XXSS 
@elenacordoba7 
@ficcionesbotanicas 
#CriaturasDelDesorden 
#DansaMetropolitana 
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ENTREVISTA 
Parlant amb l’Elena 
 
La teva obra es construeix a partir de 
l'observació detallada de el cos i la matèria 
amb la qual treballes: en aquest cas, les flors. 
Per què les vas escollir? 

Després d'anys estudiant el cos per dins, vaig 
començar a estudiar botànica, volia 
comprendre aquesta altra forma de vida. A 
l'acostar-me a les plantes vaig descobrir una 
organització oposada i complementària a la 
de la nostra vida animal. Una professora de 
botànica de la Universidad Autónoma de 
Madrid em deia, que les plantes són un perill 
que enganxen de per vida i, aquí estic, 
absorta i absorbida per elles. Les flors van 
venir després, amb el nostre confinament 
durant l'estranya primavera del l'any passat, 
una primavera plena d’exuberància i de 
silenci. La flor és el més delicat artefacte de 
propagació; semblava inevitable lliurar-m’hi 
en aquest temps de propagació i immobilitat. 

 
El cos dels ballarins són una peça més de 
l'ecosistema artístic. Com has plasmat en 
dansa les imatges d'unes flors en moviment? 

Crec que el principi d'aquesta peça no és 
buscar concordances entre els nostres 
cossos i les flors, sinó més aviat posar cara a 
cara, aquestes dues maneres d'organització: 
la dels nostres cossos efímers, musculars, 
pàl·lids i la d'aquestes flors brillants, 
acolorides. En aquesta peça els nostres 
cossos les interpel·len, les habiten, els hi 
donen una altra escala. 

 
Com va influenciar el confinament en la 
creació d'aquest espectacle? 

Al poc d'iniciar-se el confinament, vaig decidir 
que, per mantenir el seny i el pols del treball, 

cada dia miraria una flor a través del 
microscopi. Ho vaig prendre com una 
pràctica, com un moment de meditació que 
m'ajudava a travessar aquest temps confusos 
i plens d'ansietat. Al costat de Luz Prado i 
David Benito i acompanyats per La Caldera, 
vam decidir editar aquesta mirada i fer amb 
ella petites peces de vídeo que cada dia 
enviàvem virtualment. Va ser el Calendario 
para un tiempo vegetal. Criatures del 
desordre sorgeix d'aquest Calendario, de la 
necessitat d'enfrontar els nostres cossos a 
aquests paratges vegetals i a les seves 
històries, de la necessitat de retrobar-nos 
amb el cos després de tant desordre. 

 
Què és el millor de dirigir? Trobes a faltar 
ballar en aquesta peça? 

El millor de dirigir, per a mi, és estar 
acompanyada, és treballar amb el diàleg. Des 
de l'any 2012 l'essència de la meva feina 
passava per una disciplina llarga i solitària. 
Criatures del desordre ha estat el retrobament 
amb un procés compartit i polifònic; en 
aquests temps que corren ha estat tota una 
festa. No, no trobo a faltar ballar, hi ha una 
part del meu treball que passa per dialogar 
amb el cos i la sensibilitat d'altres i és un 
viatge tan intens com el que experimenta el 
cos al ballar. 

 
Què es trobarà el públic quan entri a l'espai? 

L'espai d'aquesta peça està presidit per un 
forat de llum (o d'ombra), un forat que és com 
la llinda d'una finestra a través de la qual 
podem mirar l'extensió del mínim, el que el 
ulls no poden veure.

   



 

 

 

 
© Óscar Fernández 

RRR 
Frederic Amat, cabosanroque i La Veronal 
 
 
RRR. Amb aquestes tres lletres sorolloses i vibrants es presenta un espectacle que fa de 
l’escenari un espai d’encreuament i de correspondència entre diferents mons creatius, 
cadascun amb coordenades pròpies: un diàleg sense mapa entre la dansa de La Veronal —
coreografiada per Marcos Morau i ballada per Jon López—, la música i l’espai sonor de 
cabosanroque —amb les maquinacions inesperades de Laia Torrents i Roger Aixut— i les 
imatges pictòriques de Frederic Amat —que tensa la pintura amb l’acció a escena—. Com a 
còmplices, tindran un cor de set personatges escultòrics i sonors que escruten i reverberen el 
que passa sobre l’escenari. 
Amb un brunzit constant —la curiositat, l’enigma de tres lletres que il·luminen—, RRR obre un 
espai inesperat on cadascú aporta un bagatge ben divers per explorar i sobrepassar els límits 
entre la imatge, el so i el moviment, per sorprendre l’espectador fins a l’esvaïment oferint a la 
vista i l’oïda del públic un mosaic d’escenes en què la coreografia de la tinta taca de negre les 
notes de la partitura calidoscòpica de cabosanroque, que és esqueixada per l’alè del 
moviment de La Veronal. 

 
 
 

 
FOTOS I INFO WEB 
https://www.teatrelliure.com/ca/progr
amacio/tots-els-espectacles/rrr-0 
 
VÍDEO TRÀILER 
https://www.youtube.com/watch?v=o
grVBrrNi8Y&feature=emb_logo   



 

 
 

9 
 

RRR 
12, 13 i 14/03 – Gràcia  
 
Fitxa artística 
 
AUTORIA 
Frederic Amat, cabosanroque i La Veronal 
  
INTÈRPRETS 
Frederic Amat, Roger Aixut i Laia Torrents 
(cabosanroque), Arnau Colomo i Jon López 
  
COREOGRAFIA 
Marcos Morau 
  
IMATGES PICTÒRIQUES 
Frederic Amat 
  
IL·LUMINACIÓ 
Cube.bz 

  
ESPAI SONOR I MÚSICA 
cabosanroque 

  
TÈCNIC DE SO 
Toti Arimany 

  
ASSISTÈNCIA D'ESCENA I PRODUCCIÓ 
EXECUTIVA 
Arnau Colomo 
  
PRODUCCIÓ 
Dansa Metropolitana 
 
 

 
 
 

Informació pràctica 
 
HORARI 
Divendres i dissabte a les 20.00 h 
Diumenge a les 18.00 h 
  
PREUS 
De 9 a 29 € 
  
IDIOMA 
Espectacle sense text 
  
DURADA 
1 h 10’ 
  
LLOC 
Gràcia 
  
XXSS 
#RRR 
#QuinzenaMetropolitana 
  

 

 

  



 
 

 

ENTREVISTA 
Parlant amb en Frederic 
Amat 
 
Com conviuen a escena les arts plàstiques 
amb l’experimentació sonora i la dansa? 

Són trajectòries en una convivència d’anada i 
tornada: L’experiència visual i pictòrica 
avança en diàleg constant amb la música i la 
dansa. Fins i tot, són presents a escena vuit 
personatges, com escultures, que en 
cabosanroque els hi ha posat sabates 
sonores... 

 
Quina és la teva aportació a l’espectacle? 

El projecte RRR va sorgir d’una invitació de 
L’Auditori de Barcelona a fer una performance 
l’any 2019. No vaig dubtar en convidar a 
cabosanroque i a La Veronal com a 
companys de ruta en aquesta aventura. La 
meva aportació voldria oferir, amb el meu 

imaginari de tinta, aixopluc a la dansa i la 
música… 

 
Ha influït el context actual en la seva 
representació final? 

Crec que el “context” actual ha inferit en el dia 
a dia de tots plegats. En revisar de nou 
l’espectacle RRR, de segur serem conscients, 
nosaltres i el públic, que la nostra percepció 
del temps ha canviat i que compartir la poesia 
a escena, manifestada per la música, la 
dansa i la imatge visual, poden ser eines que 
ens ajudin a conrear la nostra vulnerabilitat i 
la incertesa d’avui. Dansa, música i pintura 
són aigües d’un mateix doll a on, riu avall, la 
música pren l’enigmàtica forma del temps, 
mentre dialoga amb el so del cos i de la 
coreografia de la tinta. 

 

 
ENTREVISTA 
Parlant amb en Marcos 
Morau 
 
Com va ser el procés de creació d’aquesta 
obra multidisciplinària? 

Conèixer l'univers de Frederic Amat i 
cabosanroque en primera persona m'ha fet 
sentir menys sol. Artistes de diferents camps, 
però units en projectes comuns, és el que 
més necessita el nostre sector. Nodrir-se de 
les diferències i sentir-reforçat amb tot el que 
ens uneix: traduir aquest món en una 
resposta artística i generar pensament.  

 
L’espectador farà un viatge amb els ulls, 
l’oïda i la ment. Què ens farà qüestionar 
aquesta proposta? 

Es tracta d'una experiència total. L'espectador 
d'avui està submergit en una totalitat 
d'estímuls que recorren el camp sensitiu de 

dalt a baix. A RRR s'apel·la a tots els sentits 
en pro d'un viatge obert i fascinant. Una 
proposta que fa que les vores es trenquin i on 
les diferents manifestacions artístiques 
fluctuïn, s'associïn i es trobin.  

 
L’obra es va estrena al desembre del 2018 a 
L’Auditori i no s’ha pogut veure més... hi ha 
una necessitat d’allargar la vida del projecte? 

La realitat del present que vivim està fent que 
broti el passat d'una manera constant. RRR 
no ha pogut tenir la vida desitjada en l'últim 
any i gràcies a la voluntat total de l'equip el 
projecte podrà reformular-se i re-presentar-se. 
La col·laboració amb Frederic i cabosanroque 
ha estat tan fascinant que tornar a reviure 
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l'experiència en l'era pandèmia es presenta 
com una necessitat i un regal. 

  
ENTREVISTA 
Parlant amb la Laia i en 
Roger
 
Per què el títol RRR? 

Tres R dins de 3 artistes: FRederic Amat, 
cabosanRoque i La VerRonal; i les RRR es 
troben i tot conflueix, tot té un perquè. 
El títol el va triar en Frederic: la seva història 
amb una R perduda el va inspirar amb el títol, 
però per nosaltres, la R, és precisament una 
lletra molt sonora que a més a més teníem en 
stock en format llum de neó, fruit d’una 
instal·lació sonora on exploràvem la 
transposició en fonemes del soroll 
electromagnètic provocat per fonts 
lumíniques.  

 
Quin paper hi juga la música? 

La música, l’espai sonor, els peus sonors per 
a les escultures, o personatges, com els 
anomena en Frederic, són una de les tres 

bases del trípode que és l’obra. Són tres 
mons artístics  que es troben i dialoguen entre 
ells i on tots es necessiten, es complementen 
i s’interroguen. L’espai sonor ve condicionat 
per l’espai físic creat per en Frederic i l’espai 
escènic creat per La Veronal i al revés, la 
nostra feina condiciona la seva, sense els uns 
no existim els altres i viceversa. 

 
Per què el públic no s’hauria de perdre aquest 
espectacle? 

Perquè és un fet insòlit i complicat que es 
repeteixi. Perquè va néixer de l’admiració 
mútua i de les ganes de trobar-nos. RRR no 
va néixer amb la intenció de ser una peça que 
girés i estigués en cartell, sinó amb l’objectiu 
de trobar dins les complicades agendes de 
tots tres aquell espai de llibertat.
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BIOGRAFIA 

Elena Córdoba 
ballarina i coreògrafa 
 
L’obra d’Elena Córdoba es construeix a partir de l'observació detallada del cos, eix 
i matèria del seu treball. L'any 2008 inicia Anatomia poètica, cicle de creació sobre 
l'interior del cos humà, que comprèn obres i estudis de diferents formats i que 
encara s'estén en el temps. Li interessa especialment l'acte humà de ballar, la 
seva necessitat i la seva pervivència social. Ha participat en diferents col·lectius 
d'investigació i pràctica artística com Bailar ¿es eso lo que queréis?, juntament 
amb Ana Buitargo i Jamie Conde Salazar, Déjame entrar, colectivo anatómico o 
¿Bailamos? Actualment treball entre el cos i la botànica en el marc de Ficciones 
Botánicas, un projecte d'estudi i ficció al voltant de el món vegetal i les seves lleis 
coreogràfiques. 
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BIOGRAFIA 

Frederic Amat 
escenògraf 
 
Pintor el treball del qual desafia una única forma de categorització. La seva obra 
ha estat exposada i publicada a tot el món. La seva concepció oberta de la pintura 
l'ha portat a integrar en el seu treball creatiu múltiples llenguatges artístics. 
 
Ha realitzat escenografies per a la dansa i el teatre a partir de textos de García 
Lorca, Beckett, Juan Goytisolo, Koltès, i Octavio Paz. Així mateix ha dirigit i 
conformat els espais escènics de l'òpera El viatge a Simorgh de Sánchez Verdú i 
dels oratoris Oedipus Rex de Stravinsky / Cocteau i Maddalena ai piedi di Cristo de 
Caldara. També ha il·lustrat diverses obres literàries com Les mil i una nits o 
L'Odissea. En les seves intervencions en espais arquitectònics ha desenvolupat 
projectes que combinen pintura, escultura i ceràmica: El mural de les olles, 
Villanurbs, Pluja de sang o Mur d'ulls. En la mateixa direcció plural ha estès la 
pintura a l'àmbit de la cinematografia en pel·lícules com Viaje a la luna (dirigida per 
ell mateix amb guió de Federico García Lorca), Foc al càntir (guió de Joan 
Brossa),  El Aullido, Danse Noire, y Deu Dits. 
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BIOGRAFIA 

cabosanroque 
formació musical 
 
cabosanroque és un duo d’artistes sonors que neix d'un nombrós col·lectiu musical 
format a Barcelona l'any 2001. A cavall entre les arts plàstiques i escèniques, i la 
música experimental, el seu treball gira al voltant de les capacitats performatives 
de la màquina, l’objecte i el so. Des de 2015 són artistes residents a la Fundació 
Lluís Coromina a Banyoles. 
 
cabosanroque són Laia Torrents (1976) llicenciada en Enginyeria Superior 
industrial per la UPC i estudis superiors de Composició, Harmonia i Arranjaments 
al Taller de Músics, i Roger Aixut (1975) llicenciat en Arquitectura a la UPC. 
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BIOGRAFIA 

Marcos Morau & La Veronal 
companyia de dansa i director 
 
València, 1982. Format entre Barcelona i Nova York en fotografia, moviment i teatre, 
Marcos Morau construeix mons i paisatges imaginaris on el moviment i la imatge es troben 
i s’engoleixen mútuament. 
 

Obté la màxima qualificació en el seu projecte final de carrera i el premi extraordinari de 
creació a l'Institut del Teatre de Barcelona. Els seus coneixements artístics no es limiten a 
la dansa, sinó que s'estenen a altres disciplines com la fotografia i la dramatúrgia, cursant 
el Màster en Teoria de la Dramatúrgia entre la UAB, la Universitat Pompeu Fabra i el 
mateix Institut del Teatre. 
 

Des de fa més de deu anys, dirigeix La Veronal com a director, coreògraf i dissenyador 
d'escenaris, vestuari i il·luminació. Ha recorregut el món presentant els seus treballs en 
festivals, teatres, i diversos contextos internacionals com el Théâtre National de Chaillot a 
París, la Biennal de Venècia, al Festival d'Avingong, Tanz Im August a Berlín, Festival 
RomaEuropa, SIDance Festival de Seül o Sadler s Wells a Londres, entre molts altres. 
A més del seu treball amb La Veronal, és artista convidat en diverses companyies i teatres 
de tot el món on desenvolupa noves creacions, sempre a mig camí entre les arts 
escèniques i la dansa: El Ballet de l'Òpera de Göteborg, Ballet de Rhin , Royal Danish 
Ballet, Scapino Ballet, Carte Blanche, Ballet de Lorraine, Companyia Nacional de Dansa, 
Ballet de l'Òpera de Lucerna entre molts altres. 
 

És el Premio Nacional de Danza més jove d'Espanya. El llenguatge de Morau és una 
herència de el moviment abstracte i el teatre físic. Un poderós llenguatge corporal basat en 
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l'aniquilació de tota lògica orgànica, disseccionant el moviment i convertint-lo en una 
identitat única. 
 

A més, ha estat guardonat amb el premi FAD Sebastià Gasch, atorgat per la fundació FAD 
d'Arts i el Disseny, o el premi Time Out a el millor creador, entre d'altres. Amb les seves 
creacions ha aconseguit guanyar premis en nombrosos certàmens coreogràfics nacionals i 
internacionals com el Certamen Coreogràfic Internacional de Hannover, el Certamen 
Coreogràfic de Copenhaguen, Madrid o Maspalomas. 
 

A més del seu vessant creativa, compagina les seves creacions amb la docència i 
imparteix classes dels processos creatius i les noves dramatúrgies en conservatoris, cicles 
i universitats, com l'Institut del Teatre, la Universitat de les Arts de Estrasburg o la 
Sorbonne Nouvelle de París. 
 

El futur de Morau s'obre a nous formats i llenguatges on l'Òpera, la dansa i el teatre físic 
dialoguen més a prop que mai, buscant noves formes d'expressar i comunicar en el nostre 
temps present, sempre convuls i canviant
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Informació pràctica  
 

 
 
CONTACTE PREMSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
Mar Solà 
M. 675 44 98 86 
premsa@teatrelliure.com  
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Col·laboradors i patrocinis

 


