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LA FILLA DEL SENYOR BIANCHI 
(Cia. Les Bianchis)

1 AGOST· 22H · VIL·LA DELS MUNTS

RECITAL AMB LLUÍS SOLER         

El món dels contes està a punt de desaparèixer. El problema és que cada vegada 
hi ha menys nens i nenes que vulguin escoltar contes i cada dia a Varese, el país 
dels contes, desapareixen colors i olors, i els seus habitants cada dia estan més 
cansats i mica en mica van desapareixent. La filla del senyor Bianchi i el Nanook 
han començat un viatge per solucionar el problema...ho aconseguiran?

El poema Canigó de Jacint Verdaguer, a mig camí de la història i la llegenda, canta 
l’origen de la nació catalana. És un poema que expressa un passat comú d’un 
territori, sense fronteres, format per gent d’una mateixa llengua, la llengua que ens 
uneix a banda i banda del Canigó.
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30 JULIOL· 22H · VIL·LA DELS MUNTS  

FUENTEOVEJUNA (Cia. Obskené)

31 JULIOL· 19H · PARC DE VORAMAR

LES SUPERTIETES (Cia. Les Bianchis)

31 JULIOL· 22H · VIL·LA DELS MUNTS

NOW-HERE MAN (Andrés Corchero)

1 AGOST· 12H / 20H · PARC DE VORAMAR

TU VAS TOMBER (Cia. Moveo)

És la historia de los habitantes del famoso pueblo que, cansados de las atrocidades 
de un comendador corrupto y violador, deciden unirse para combatir y finalmente 
matar a su opresor. Mientras sucede la acción, los actores comentan y opinan 
sobre este hecho, basado en una situación real (Crónica de Rades S.XVI) en la que 
Lope se inspiró.

La Queralt, una investigadora peculiar, serà tieta. Això l’alegra molt però al mateix 
temps l’entristeix perquè creu que no ho sabrà fer. Per això sol·licita ajuda a les 
seves amigues de sempre, la Magda, una empresaria de mitjons, i la Bàrbara, una 
àrbitre de futbol, que són tietes des de fa molt de temps. La Queralt descobrirà amb 
els contes, la màgia i les seves amigues com ser una SUPERTIETA. 
Voleu veure si se’n surt?

Tu vas tomber! és un treball sobre l’equilibri; sobre les relacions tenses que es 
creen entre nosaltres. Sobre l’esperança que l’altre em recollirà, que l’altre em 
donarà suport. L’altre, que em veu i m’observa, que resta a la línia entre la realitat i 
la ficció.

Now-here man és un solo que neix del desig de ballar a partir de l’espai i de 
cançons que, per algun motiu que no sé explicar, evoquen records, desperten 
emocions o estimulen el meu cervell i el meu cos. Músiques que em fan somriure, 
plorar, pensar, emocionar-me, etc... Moltes potser conegudes i que, per si mateixes, 
ja transmeten emoció. Amb Now-here man intento, unir música i espai per tal 
commoure els que les escolteu mentre el meu cos existeix en moviment. 


