
 
 

El Lliure participa al festival Dansa 
Metropolitana amb els espectacles 
Amber, Toná i PLI 
 

• El Lliure acull les creacions de de la coreògrafa 
hongaresa Adrienn Hód i la companyia Hodworks, de 
l'andalusa Luz Arcas i la seva formació La Phármaco, i de 

l'artista txec Vicktor Černický. 

• Es podran veure a l'Espai Lliure de Montjuïc el 12 i 13 de 

març (Amber), el 17 i 18 (Toná) i el 19 i 20 (PLI). 

 

El Teatre Lliure participa un cop més a la nova edició que presenta Dansa 

Metropolitana, el festival de caràcter metropolità centrat en la difusió de la dansa en 

tot el seu ventall d’expressions i llenguatges. La cinquena edició comença el proper 10 

de març i s'allarga fins al 27 en una dotzena de ciutats barcelonines.  

 

Els espectacles que acull aquesta temporada són Amber, de la prestigiosa companyia 

hongaresa Hodworks i la coreògrafa Adrienn Hód; Toná, de la ballarina i coreògrafa 

andalusa Luz Arcas i la companyia La Phármaco, i PLI de l'artista resident a Praga 

Viktor Černický. Tots tindran lloc a l'Espai Lliure de Montjuïc.  

 

Amber (12 i 13 de març) consisteix en tres balls de parella simultanis que evidencien la 

passió, la intimitat i l'atracció a través dels gestos universals del cos humà, empenyent 

la verbalització i la consciència d'alerta enrere. Els sis ballarins s'expressen 

sensualment de forma abstracta, deslliurant totes les experiències humanes personals. 

Darrere dels moviments dels intèrprets, gairebé instintius, els espectadors poden 

experimentar com arriben a l’essència de la passió. 

 

Toná (el 17 i 18 de març) és una preciosa peça de folklore andalús que indaga sobre 

la fugacitat, la mort i la memòria. Perquè ballar la mort és la millor manera de celebrar 

la vida, una catarsi individual i col·lectiva. 

 

PLI (19 i 20 de març) reuneix a l’escenari 22 cadires de conferències, un ritme 

obsessiu i un home devot. En una petita plataforma, aquest singular ballarí se 

submergeix decididament en l'esforç per a la construcció indefinida, la reconstrucció i 

la desconstrucció de l'Univers. El resultat és un solo intel·ligent i juganer, una metàfora 

física de la dinàmica humana infinita, la paciència i l'esforç, que converteix fins i tot els 

objectes més comuns en peces d'arquitectura increïbles. Un muntatge en què la 

robustesa barroca es troba amb el minimalisme contemporani d'una manera enginyosa 

i humorística 

https://www.dansametropolitana.cat/ca
https://www.dansametropolitana.cat/ca
https://www.teatrelliure.com/ca/dansa-metropolitana-21-22-amber
https://www.teatrelliure.com/ca/dansa-metropolitana-21-22-tona
https://www.teatrelliure.com/ca/dansa-metropolitana-21-22-3-pli


 
 
Dansa Metropolitana 2022 

 

La cinquena edició de Dansa Metropolitana tindrà lloc del 10 al 27 de març a 

Badalona, Barcelona, Cornellà, El Prat de Llobregat, Esplugues, Granollers, 

L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Sant Cugat, Santa Coloma, Terrassa i Viladecans. 

És un projecte que té per objectiu democratitzar la dansa fent-la accessible a tota la 

ciutadania i donar suport al teixit local. El festival epresenta nguany presenta més de 

300 activitats en 12 municipis, d'entre les quals 92 espectacles, 35 pel·lícules, 34 

activitats paral·leles i 35 activitats en el marc d’un nou projecte educatiu. Entre les 

novetats d’enguany hi ha la incorporació dels municipis de Sabadell i Granollers, de 

nous equipaments com IDEAL, el CCCB o el Centre d’Arts Santa Mònica, i la creació 

del projecte Confluències, que portarà prop d’un centenar de funcions gratuïtes a 

espais públics.  

 

Amber. Dansa Metropolitana. 12 i 13 de març, a les 18.00 h. 1 h 30'. Montjuïc - 

Espai Lliure. 

Toná. Dansa Metropolitana. 17 i 18 de març, a les 20.00 h. 50'. Montjuïc - Espai 

Lliure. 

PLI. Dansa Metropolitana. 19 i 20 de març, a les 18.00 h. 40'. Montjuïc - Espai 

Lliure. 
 

 

Contacte de premsa: 

Rocio Pedrol 

Premsa – Teatre Lliure 

M. 669 067 566 

premsa@teatrelliure.com 
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