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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
Divendres i dissabte  
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h

DURADA 
1 h 10’

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

LLOC 
Gràcia

IDIOMA
Espectacle sense text

#RRR  
#DansaMetropolitana

ESPAI SONOR I MÚSICA
cabosanroque

TÈCNIC DE SO
Toti Arimany

ASSISTÈNCIA D’ESCENA  
Arnau Colomo

PRODUCCIÓ
Dansa Metropolitana

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, tenen un cor de set personatges 
escultòrics i sonors que escruten i reverberen 
allò que passa dalt de 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 a 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. 

Dansa Metropolitana
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autoria Frederic Amat,  
cabosanroque i La Veronal
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