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Dossier de premsa 
 
 

DE L’1 DE JULIOL AL 26 D’AGOST DE 2020 

 
Les Nits d’Estiu de CaixaForum es 

reinventen en nou format virtual que 
descobreix música i art des d’un altre 

prisma 
 

● La Fundació ”la Caixa” reinventa les consolidades Nits d’Estiu de 

CaixaForum i les transforma en una cita virtual amb continguts 

audiovisuals variats i estimulants creats especialment per a l’ocasió 

i que es podran seguir cada dimecres a les 20 hores a través del web 

de CaixaForum. 

 

● L’acurada programació d’arts escèniques reivindica la capacitat de 

l’art com a eina de transformació social, amb propostes com 360 

grams d’Ada Vilaró, que es farà en directe i interactuarà amb el públic 

via streaming, o el ballet clàssic Finale de la companyia Delrevés, un 

espectacle amb plans aeris que s’enregistrarà sobre la façana del 

centre cultural. 

 

● La música tindrà un paper protagonista amb quatre espectacles, 

entre els quals l’actuació del pianista i compositor Marco Mezquida, 

o la de Joana Amendoeira, una de les veus més singulars del fado 

actual que estrena una peça en exclusiva: O medo. 

 

● L’essència de les Nits d’Estiu es manté en aquest 2020 i s’adapta a 

les noves necessitats d’un sector cultural castigat pels efectes de la 

pandèmia. Tota una aposta digital que reafirma el compromís de la 

Fundació ”la Caixa” amb la cultura i la seva divulgació. 

 

 

Barcelona, 26 de juny de 2020. La Fundació ”la Caixa” ha fet pública avui la 

programació especial que ha preparat per a l’edició d’enguany de les seves 

consolidades Nits d’Estiu a CaixaForum. Des de l’1 de juliol i fins al 26 d’agost, 

cada dimecres al vespre el públic tindrà l’oportunitat d’assistir a una cita cultural 

virtual. Es tracta d’un reguitzell de propostes variades i estimulants d’espectacles 

https://caixaforum.es/es/barcelona/home
https://caixaforum.es/es/barcelona/home
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de música i arts escèniques, adaptats a la nova normalitat després de la 

finalització de l’estat d’alarma. 

D’aquesta manera, a causa de la nova situació derivada de la pandèmia de la 

COVID-19 i amb l’objectiu de continuar oferint un complet ventall de possibilitats 

al seu públic, les Nits d’Estiu es reinventen i es transformen en continguts 

audiovisuals que es podran seguir de forma digital cada dimecres a partir de les 

vuit del vespre. Les propostes s’han enregistrat, en la major part dels casos, o 

tindran lloc en directe a les instal·lacions de CaixaForum Barcelona, i s’han 

plantejat perquè els artistes dialoguin amb el centre cultural de diverses maneres, 

utilitzant els seus diferents espais com a escenari. Els visionats dels espectacles 

o dels concerts inclouran entrevistes exclusives amb els artistes o altres 

materials que serviran per descobrir més a fons les propostes artístiques 

plantejades.  

 

Per primera vegada, el públic podrà accedir a tota l’oferta cultural de les Nits 

d’Estiu a través del web de CaixaForum, una nova manera d’acostar-se als 

espectadors. L’aposta de la Fundació ”la Caixa” per posar en marxa aquesta 

programació d’espectacles —que manté l’essència de la iniciativa— és també un 

reflex del compromís adquirit amb la societat i, especialment, amb un sector 

cultural molt castigat. 

 

Les arts escèniques, al servei de la transformació social  

 

La programació de les Nits d’Estiu inclourà cinc cites amb les arts escèniques. 

Les propostes s’han creat tenint molt present la capacitat de l’art i de les arts 

escèniques com a eina de transformació social, de manera que es potencia un 

dels compromisos històrics de la Fundació ”la Caixa”. Els espectacles posen 

l’accent a mostrar la diferència i volen ser una finestra que porti el públic a 

descobrir altres realitats.  

 

El 8 de juliol, l’artista Ada Vilaró farà una revelació molt íntima i personal a 

l’espectacle 360 grams, una peça intimista en rigorós directe via streaming i que 

parteix de la pròpia experiència de la creadora per acabar sent un cant a la vida 

i a la superació. Amb el Pati Anglès i els carrers modernistes com a escenari, el 

15 de juliol es podrà veure la proposta de dansa de Lali Ayguadé i Joana 

Gomila a l’espectacle Sa mateixa, que repassa la memòria en un recorregut des 

de la tradició fins a la contemporaneïtat de Mallorca. El 29 de juliol, la coreògrafa 

Mariantònia Oliver parlarà d’inclusió, empoderament, femineïtat, prejudicis i 

diversitat en l’experiment convertit en espectacle Las muchísimas, en què 

quinze dones que sobrepassen els 60 anys prenen la paraula sobre l’escenari.  

https://caixaforum.es/ca/barcelona
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La clausura de les Nits d’Estiu serà el 26 d’agost amb Finale, de la companyia 

de ballet Delrevés. L’espectacle, amb plans aeris impressionants, traslladarà la 

dansa clàssica a la façana modernista de CaixaForum Barcelona, convertida en 

l’escenari d’un ballet vertical enregistrat des de tots els angles i en primera 

persona.  

 

Un ampli ventall de propostes musicals 

 

Des de Portugal, passant per Escandinàvia, fins a un dels talents més brillants 

de l’escena musical actual i una proposta que farà redescobrir la música clàssica: 

l’oferta musical per a les Nits d’Estiu d’enguany inclou una varietat geogràfica i 

d’estils que seduirà els amants de la música.  

 

La primera cita virtual serà l’1 de juliol amb Joana Amendoeira, una de les veus 

més carismàtiques i singulars del panorama actual del fado, que oferirà un 

concert irrepetible enregistrat en exclusiva per a l’ocasió en una església del 

segle XV del seu Portugal natal. L’esdeveniment suposarà l’estrena absoluta d’un 

nou tema, O medo, que formarà part del nou àlbum que veurà la llum la propera 

tardor. El 22 de juliol, el públic podrà gaudir del pianista i compositor Marco 

Mezquida, sens dubte un dels noms més destacats de l’escena musical actual. 

La cita virtual inclourà una conversa prèvia amb l’artista de la mà del musicòleg 

i crític musical Xavier Chavarria, així com una selecció d’actuacions que 

repassaran la seva trajectòria artística. El 5 d’agost, el trio Dreamers’ Circus 

ens acostarà els sons del folk nòrdic en una original proposta enregistrada per a 

l’ocasió que combina diversos estils, entre ells la música clàssica i el jazz, sense 

perdre les seves arrels escandinaves. I de descobrir els sons de la música 

nòrdica, el 19 d’agost passarem a la proposta de Desconcerto, un concert amb 

l’Orquestra de Cambra de l’Empordà i sota la direcció de Jordi Purtí que farà 

redescobrir els clàssics amb humor i virtuosisme.  
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→ Dimecres 1 de juliol | 20 h  
JOANA AMENDOEIRA (Portugal) 

 

Veu: Joana Amendoeira  

Guitarra portuguesa: Pedro Amendoeira  

Guitarra clàssica: João Filipe 

Baix acústic: Carlos Menezes 

 

 

 

 

 

Format audiovisual: Enregistrament del concert amb presentació i estrena 

d’un tema en exclusiva. 

 

Joana Amendoeira és una de les veus més carismàtiques i singulars del 

panorama actual del fado portuguès. Tot i ser molt jove, fa temps que s’ha 

consolidat com una artista d’una maduresa extraordinària. Amb els registres 

generosos de la seva veu i una mirada fresca i sensible, aporta nous matisos 

contemporanis al fado més tradicional, que aborda amb una força i una mestria 

que mai no deixa de sorprendre.  

 

Nascuda a Santarém (Ribatejo), de ben petita ja va descobrir la seva passió pel 

fado. Amb només 13 anys, va participar per primera vegada en la Grande Noite 

do Fado de Porto, on va guanyar el primer premi d’interpretació femenina. Des 

de llavors, ha cantat en els principals teatres i sales del seu país, i ha obtingut 

l’admiració del públic, de la crítica i dels principals cantants i guitarristes de fado, 

que li han reconegut el seu talent innat.  

 

L’any 2012 va publicar l’àlbum Amor mais perfeito (Tributo a José Fontes Rocha), 

dedicat al seu mestre, un reconegut guitarrista de fado que va morir un any 

abans. La seva carrera inclou la publicació de nou àlbums, nombrosos premis i 

reconeixements internacionals, i concerts i gires que han passat per arreu 

d’Europa, el Japó, Corea, el Brasil, l’Argentina o l’Índia, entre molts altres països. 

L’últim àlbum de l’artista, Muito depois (2016), és un reflex de la seva trajectòria 

i de la maduresa de la seva carrera. Al llarg de 16 temes, celebra dos vessants 

de la vida: d’una banda, l’amor, l’amistat i la maternitat més lluminosa, i de l’altra, 

la soledat, la melancolia i la pèrdua.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5v1lo16i25U
https://open.spotify.com/album/0nPHevlywKJykNR76IUvSc?si=Fj-ZR3cMSJ-YknjmvF_6AQ
https://open.spotify.com/album/06JAVbMmZ2YvVe8uKgtNo9?si=44xYYHQ3ThOw9rLhlapPsA
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→ Dimecres 8 de juliol | 20 h | Streaming des de l’auditori 

360 GRAMS  

 

Autoria: Ada Vilaró  

Creació i direcció: Maria Stoyanova, Vero 

Cendoya i Ada Vilaró  

Intèrpret: Ada Vilaró  

 

 

 

 

 

Format audiovisual: Streaming en directe de la peça des de l’auditori de 

CaixaForum Barcelona en el qual es permetrà la participació del públic. En 

acabar, Ada Vilaró serà entrevistada per la periodista Júlia Bertran. 

 

360 grams és un espectacle poètic que fusiona la paraula, el cos i la dansa. 

Sobre l’escenari, una sola intèrpret, Ada Vilaró, comparteix una vivència personal 

íntima que evoca una experiència amb el públic i el sacseja. L’espectacle és una 

crítica dels cànons de bellesa i de la superficialitat, un desafiament als 

estereotips i una reflexió sobre qui som i qui volem ser, per acabar valorant la 

vida i cada instant que vivim.  

 

Ada Vilaró és directora, performer i una singular artista multidisciplinària. Després 

d’uns anys d’haver treballat en l’àmbit públic, sovint generant espais escènics 

per donar veu a col·lectius silenciats, amb l’espectacle 360 grams torna a l’espai 

interior escènic. En la seva dilatada trajectòria artística, destaquen obres com 

Pas per la pau (Fira Mediterrània 2018), urGENTestimar (inauguració Fira de 

Tàrrega 2017) i Públic present 24 hores (2015), totes elles de llarga durada i que 

conviden a la participació i la interacció del públic. A més, Ada Vilaró és la 

creadora i directora del Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou i 

del Festival Itineràncies. L’any 2015, va rebre el reconeixement de la Medalla 

d’Honor de Barcelona pel projecte del Festival de Creació Contemporània 

Escena Poblenou, i el 2014 va ser distingida amb el guardó dels Premis FAD 

Sebastià Gasch d’Arts Parateatrals. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6Hu675Ecb3U
https://www.facebook.com/adavilaroartista/
http://www.escenapoblenou.com/
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→ Dimecres 15 de juliol | 20 h  

SA MATEIXA  

 
Creació i interpretació: Lali Ayguadé, 

Joana Gomila, Magí Serra, Santi Careta, 

Laia Vallès  

Dansa: Lali Ayguadé, Magí Serra 

Veu: Joana Gomila  

Teclat i electrònica: Laia Vallès 

Guitarra i electrònica: Santi Careta  

 
 
Format audiovisual: Obra de dansa a l’interior de CaixaForum Barcelona en 

diàleg amb algunes de les zones emblemàtiques del centre, com el Pati Anglès 

i els carrers modernistes. En acabar, s’oferiran entrevistes amb els artistes. 

Sa mateixa és una proposta de tradició i innovació de la mà de Joana Gomila i 

Lali Ayguadé, amb Magí Serra, Santi Careta i Laia Vallès. La cantant i la ballarina 

posen en diàleg la música mallorquina i la dansa contemporània. Amb jotes, 

cassets, ibiza-trips, electro-tonades, càntirs i rebosillos, l’espectacle presenta 

sobre l’escenari dos ballarins i tres músics que han trobat un llenguatge comú 

per llegir el passat i portar-lo cap al present. A través d’una fotografia familiar, es 

dispara un recorregut cap a la tradició des de la contemporaneïtat. Amb 

sensibilitat, poesia i humor, es dibuixen i es desdibuixen les tonades i 

l’electrònica, la polca, la jota, el camp i la ciutat, el joc i el ritual, l’espontaneïtat 

de la vida i la presència eterna dels ancestres. 

Lali Ayguadé va néixer a Barcelona el 1980. Amb 16 anys, va ingressar a l’Institut 

del Teatre de Barcelona, i un any després, a l’escola PARTS, dirigida per Anne 

Teresa de Keersmaeker a Bèlgica. Professionalment, ha treballat a diversos 

països europeus, com ara Dinamarca o el Regne Unit, i ha participat en projectes 

amb Marcos Morau, director de La Veronal, Roberto Olivan i els Baró d’Evel.  

Joana Gomila, amb el seu projecte més personal, Folk souvenir, ha explorat els 

ecos i les ressonàncies de la música popular de Mallorca cantant tonades i teixint 

sonoritats properes a la psicodèlia, al jazz i a la música improvisada. Llicenciada 

en cant jazz pel Conservatori Superior del Liceu i pel Conservatório Souza Lima 

(Brasil), al llarg de la seva carrera ha rebut diversos premis i ha interpretat en 

sales de concerts d’arreu d’Europa i Amèrica.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RxrCnCXFzz0
https://www.joanagomila.com/
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→ Dimecres 22 de juliol | 20 h  

MARCO MEZQUIDA  

 

Piano: Marco Mezquida  

Presentació: Xavier Chavarria 

 

 

 

 

 

 

Format audiovisual: Breu conversa a CaixaForum Barcelona i selecció 

d’actuacions.  

 

El pianista i compositor Marco Mezquida compartirà la seva vivència personal de 

la música proposant un recorregut per diverses interpretacions que ha fet al llarg 

del temps juntament amb destacats músics de l’escena actual. Per introduir les 

actuacions, el periodista, musicòleg i crític musical Xavier Chavarria parlarà amb 

Mezquida en una conversa enregistrada a CaixaForum Barcelona.  

 

Mezquida ha aconseguit posar d’acord premsa, programadors i públic, que han 

vist en ell una de les aparicions més brillants i prometedores de l’escena actual. 

Ha estat escollit quatre vegades com a músic de l’any per l’Associació de Músics 

de Jazz i Música Moderna de Catalunya, ha rebut el Premi Ciutat de Barcelona 

2019 pel seu últim àlbum, No hay dos sin tres, enregistrat amb el guitarrista 

Chicuelo, i ha interpretat com a solista un concert per a piano al Palau de la 

Música, un privilegi i un reconeixement només reservat als pianistes més 

consolidats.  

 

Nascut a Mallorca el 1987, ha enregistrat una vintena d’àlbums i ha participat en 

incomptables projectes musicals, a més d’actuar en sales de concerts de més de 

35 països. Al llarg de la seva carrera, ha enregistrat o compartit escenari amb 

grans llegendes del jazz com Lee Konitz, Dave Liebman, Carme Canela, Eliot 

Zigmund i Perico Sambeat. El duo que va formar amb la cantant Sílvia Pérez 

Cruz ha estat una de les parelles artístiques més aclamades en els últims anys, 

i ha posat de manifest que Mezquida, a més dels seus elogiats concerts de piano, 

és un artista que sap potenciar la creativitat com a improvisador i compositor. En 

els seus concerts, es fa evident la seva passió per la música i el seu bagatge en 

la música clàssica i contemporània, la música popular, el jazz, el pop o el 

https://www.youtube.com/channel/UCYxmbqyOqqnwubARYiikdPA
https://open.spotify.com/album/7yPKYqTYcTht67b1Oz4OwO?si=eUFE86N9Ta2AVpE_f0rO1A
https://www.youtube.com/watch?v=_6VnvpqDmXU
https://www.youtube.com/watch?v=_6VnvpqDmXU
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flamenc, tal com demostren els cinc àlbums que ha publicat entre els anys 2013 

i 2020. 

 

→ Dimecres 29 de juliol | 20 h | Des del vestíbul de CaixaForum 

LAS MUCHÍSIMAS  

 

Direcció, coreografia i disseny: Mariantònia 

Oliver 

Projecte: Cia. Mariantònia Oliver 

Música: Joana Gomila  

 

 

 

 

Format audiovisual: Peça de dansa a l’interior de CaixaForum Barcelona, en 

diàleg amb l’obra de Sol LeWitt i transformant la força expressiva del quadre en 

el moviment de les performers. En acabar la peça, es podrà veure una entrevista 

enregistrada amb Mariantònia Oliver.  

 

Las muchísimas és una obra de caràcter inclusiu a càrrec de quinze dones que 

sobrepassen els 60 anys i expressen orgulloses la diversitat, l’experiència i el ser 

i estar sense prejudicis ni dependències. El projecte neix de l’evolució de l’obra 

Las muchas, de la coreògrafa Mariantònia Oliver, que va començar l’any 2012 

com un experiment per portar a escena dones d’entre 70 i 87 anys. El públic va 

rebre la proposta amb tant d’entusiasme, que la coreògrafa va decidir repetir 

l’experiència en altres ciutats d’Europa, fins que de l’espectacle va sorgir una 

xarxa de dones potents, riques i experimentades, amb moltes coses a dir i amb 

ganes d’expressar-se.  

 

A la passada edició del Grec Festival de Barcelona, la proposta es va convertir 

en una performance a l’espai públic amb la possibilitat d’incloure-hi participants 

locals de cada lloc on se celebra l’espectacle. Així, en cada funció intervenen de 

cinc a deu dones més grans de 60 anys i amb ganes de participar en la 

performance. El resultat és una acció d’avantguarda que pretén mostrar els 

cossos diversos a través dels quals es viu l’amor, el plaer, el dolor, el plor, les 

alegries i les fúries, en un exercici que es presenta davant dels espectadors com 

una mostra d’empoderament, impuls i feminitat que dinamita molts dels límits 

imposats. L’espectacle de la Companyia Mariantònia Oliver s’ha pogut veure en 

destacats festivals de dansa i arts escèniques del país i de l’estranger, com ara 

al Festival Avignon Off (França) o al Festival Namur en Mai (Bèlgica).  

https://www.mariantoniaoliver.net/ca/
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→ Dimecres 5 d’agost | 20 h  

DREAMERS’ CIRCUS (Escandinàvia) 

 

Violí: Rune Tonsgaard Sørensen  

Cítara: Ale Carr  

Piano i acordió: Nikolaj Busk 

 

 

 

 

 

 

Format audiovisual: Enregistrament del concert amb presentació dels artistes.  

 

Tres joves escandinaus amb talent que combinen les músiques tradicionals i 

populars nòrdiques en una proposta original i de somni. El seu repertori s’obre a 

l’experimentació i inclou referències a territoris musicals molt variats. Folk, 

música clàssica, minimalisme, recerca compositiva, talent i creativitat formen 

Dreamers’ Circus, un meravellós circ obert a un estat de somni. 

 

Una nit de l’any 2009, Nikolaj Busk va entrar en un bar de Copenhaguen on Rune 

Tonsgaard Sørensen i Ale Carr tocaven música folk nòrdica. Sobre l’escenari 

també hi havia un piano, i en Nikolaj es va unir al duo. A l’instant es va crear una 

connexió que avui encara perdura, i que els ha portat a actuar com a trio no 

només per Escandinàvia, sinó també per la resta d’Europa, el Japó, l’Amèrica 

del Nord i Austràlia.  

 

Cadascú amb unes arrels i unes influències musicals diferents que van del jazz 

a la música clàssica, el que ha unit els tres músics ha estat l’interès per la música 

tradicional nòrdica. Quan se’ls pregunta quin estil de música interpreten, defugen 

de les etiquetes i diuen que, de la mateixa manera que amb el menjar (la seva 

altra gran passió), agafen ingredients locals per combinar-los i transformar-los 

en el que anomenen nova música nòrdica. Al llarg de la seva carrera com a grup, 

han publicat cinc àlbums, a més de participar en projectes musicals amb 

l’Orquestra Filharmònica de Copenhaguen i altres grups de cambra. El seu últim 

treball, Blue White Gold (2020), s’inspira en el fet de viatjar per percebre noves 

sensacions, sempre sense perdre les seves arrels nòrdiques i combinant el folk 

amb elements de la música clàssica i el jazz. 

 

 

https://www.youtube.com/user/DreamersCircus
https://open.spotify.com/album/0QF4J4nhoJ18i2C8aHKMTv?si=spNFTucjS1yz-CqGRAtjEw
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→ Dimecres 12 d’agost | 20 h  

GESTOS PROTÈTICS 

  

Conceptualització: Mireia C. Saladrigues, 

investigadora i artista 

 

Performance: Mireia C. Saladrigues, en diàleg 

amb els ballarins Olga Álvarez, Pere Faura i 

Clara Tena  

 

Format audiovisual: Enregistrament de la performance conduïda per l’artista i 

investigadora Mireia C. Saladrigues i protagonitzada per tres ballarins que 

recorreran la sala de l’exposició On som. On podríem ser de CaixaForum 

Barcelona. L’obra aporta noves perspectives sobre aquesta mostra d’art 

contemporani, comissariada per Diana Guijarro. 

 

Fa temps que les exposicions són travessades i amplificades per les xarxes 

socials i les noves tecnologies, però durant el confinament les seves capacitats i 

els seus dispositius sensorials s’han estès a través d’una mediació i una 

experimentació en remot més intenses. Les pantalles, en diferents fórmules de 

virtualització, ens han mostrat que una sala d’exposicions ja no és només un lloc 

per ser visitat físicament. També existeix en les seves còpies digitals, i en les 

reproduccions que la disseminen, la hibriden i en dilueixen els límits temporals i 

espacials. 

  

Si una exposició és una instal·lació i la suma de les seves prolongacions, ¿seria 

possible, doncs, cercar noves maneres de moure-s’hi que tinguessin en compte 

aquesta condició? Unes càmeres, com a extensions dels moviments dels 

cossos d’Olga Álvarez, Pere Faura i Clara Tena, enregistraran altres 

perspectives d’On som. On podríem ser tot experimentant potencials gestos 

protètics, especulant sobre un futur contingent i dansant amb una tecnologia 

encarnada. 
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→ Dimecres 19 d’agost | 20 h  

DESCONCERTO 

 

Orquestra de Cambra de l’Empordà  

Autor i director artístic: Jordi Purtí  

 

 

 

 

 

 

Format audiovisual: Concert teatral en clau d’humor.  

 

Virtuosisme, imaginació i riures. Música i humor gestual. Un concert teatral tant 

per als amants de la música com per als qui creuen que desconeixen els clàssics. 

Tot comença quan s’obre el teló i els músics són atrapats per sorpresa mentre 

esperen el director d’orquestra. D’un en un, els músics es presenten, fins que 

arriba el director. Llavors comença la lluita entre el seu repertori i el de l’orquestra. 

El resultat és una història d’amor i desamor, una lluita de virtuosisme, Les quatre 

estacions de Vivaldi abreujades, una persecució musical i gestual, la platea que 

assaja… fins a la venjança del director a través d’un comandament. Sobre 

l’escenari, 13 músics amb un repertori imprescindible que va des de la delicadesa 

dels autors clàssics i la seva dificultat d’interpretació fins a la barreja de ritmes 

impossibles i l’expressivitat del teatre gestual. La proposta és del manresà Jordi 

Purtí i l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, que, després del seu anterior 

espectacle, Concerto a tempo d’umore, presenten una obra única i híbrida per 

apropar la música clàssica al gran públic.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0M0IfjSIdMs
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→ Dimecres 26 d’agost | 20 h 

FINALE 

 

Direcció i interpretació: Saioa Fernández i 

Sheila Ferrer  

Música: Camille Saint-Saëns i Txaikovski 

 

 

 

 

 

 

Format audiovisual: Enregistrament de la peça sobre la façana de CaixaForum 

Barcelona (carrer de Mèxic). Els espectadors podran gaudir de plans aeris, plans 

de la façana i plans en primera persona dels artistes amb un dinamisme i una 

riquesa visual que els sorprendran. 

 

Finale és una peça de dansa clàssica que utilitza l’arquitectura com a suport del 

moviment. L’espectacle ofereix la possibilitat de gaudir de la dansa en un nou 

espai escènic, descontextualitzant-la, traslladant un ballet a una de les façanes 

emblemàtiques de la ciutat. El repertori de peces inclou obres imprescindibles 

com El llac dels cignes, El Trencanous o Giselle, entre d’altres.  

 

La peça és el resultat d’un procés d’investigació iniciat per la companyia Delrevés 

al seu anterior espectacle, Uno, on va començar una complexa conversió de la 

disciplina de la dansa clàssica en el pla vertical.  

 

Delrevés és la companyia fundada a Barcelona l’any 2007 per Saioa Fernández 

i Eduardo Torres. Al llarg d’aquests anys, han consolidat la seva carrera 

internacionalment amb gires arreu del món, aportant una nova visió de la dansa 

vertical i creant un llenguatge propi i innovador. Saioa Fernández i Eduardo 

Torres parteixen de disciplines diferents dins de les arts escèniques, amb 

l’objectiu principal de fusionar diversos llenguatges artístics com ara la dansa 

contemporània, les arts digitals, el teatre i la dansa vertical, utilitzant també 

l’arquitectura com a suport del moviment.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=piDCXmS_OSM
https://www.del-reves.com/companyia
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NITS D’ESTIU  

De l’1 de juliol al 26 d’agost, a les 20 hores  
 

Tots els espectacles es podran seguir des del web de CaixaForum: 

https://caixaforum.es/ca/barcelona  

 

 

Música: 

 

Joana Amendoeira (Portugal): dimecres 1 de juliol 

Marco Mezquida: dimecres 22 de juliol 

Dreamers’ Circus (Escandinàvia): dimecres 5 d’agost  

Desconcerto: dimecres 19 d’agost 

 

Arts escèniques:  

 

360 grams: dimecres 8 de juliol, streaming  

Sa mateixa: dimecres 15 de juliol 

Las muchísimas: dimecres 29 de juliol 

Gestos protètics: dimecres 12 d’agost 

Finale: dimecres 26 d’agost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

Cristina Font 608 58 23 01 cristinafont@fundaciolacaixa.org 

Sala de Premsa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/ 

       @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT 
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