
Dg. 21 de març – 19 h

CIA. SIBERIA  /   
PALOMA MUÑOZ
L E V E



L.E.V.E. és un projecte coreogràfic que pren la idea de lleugeresa i les seves 
contradiccions per indagar el que és inconsistent, fugaç i provisional en relació 
amb el nostre cos i les nostres interaccions. Volem trobar-nos amb la idea de 
provisionalitat en els cossos però també amb com afrontar la creació,  
la metodologia i la temporalitat, assumint aquesta manera de viure, de treballar, 
de consumir i de relacionar-nos.

La lleugeresa i les seves derivacions (allò efímer, immaterial, fluid, superficial i 
hedonista) apareixen com a reacció al pes de l’existència. Vivim els temps de la 
immediatesa i la disponibilitat, idolatrant la novetat, la seducció de les aparences  
i el consum d’allò que és ràpid, disponible i fàcilment intercanviable.

Quin paper té el cos en aquest context? I la dansa? La coreografia? Què és allò 
més mínim, allò més lleu que ha d’haver-hi per a què existeix (per a mi) una peça 
de dansa? Com bregar amb el pes dels cossos, de la suor, de la coreografia,  
de la repetició? Quant pesa un 8, una frase, amb quantes decisions estic 
disposada a carregar, quant pes arrossega un compromís?

L E V E 
A LIGHT AND EASY VANISHING EVENT

Durada 55 min.



Direcció i coreografia
Paloma Muñoz

Intèrprets
Tanit Cobas
Rober Gomez
Jacob Gomez
Lara Misó

Il·luminació
Jaume Ortiz

Música
Guillem Llotje

Vestuari
PEDRA

Assessorament dramatúrgic
Albert Pérez

Ajudanta de direcció
Rocío Suárez

Producció
Anastàtica - Rita Stivala i 
Muntsa Roca

Comunicació
Alba Muñoz

Una coproducció de:
Dansa Quinzena Metropolitana

Amb el suport de:
Graner (Centre de Creació  
de Dansa i Arts Vives) 
Fabra i Coats (Fàbrica de Creació) 
Can Gassol (Centre d’Arts  
Escèniques de Mataró) 
Teatre-Auditori Sant Cugat

Fitxa artística



Col·laborenEntitat benefactora

Mitjans de comunicació

www.tasantcugat.cat / 93 589 12 68

Propers espectacles de DANSA

Dv. 7 de maig – 20 h

ALICIA ALONSO
GALA CENTENARI

Ds. 17 d’abril – 18 h

IT DANSA
JOVE COMPANYIA DE L’INSTITUT DEL TEATRE
Catherine Allard, directora

Dg. 23 de maig – 19 h

MALANDAIN BALLET BIARRITZ
MARIA ANTONIETA

· Entrades Exhaurides ·


