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Benvinguts/des a la vuitena edició del festival Figueres es MOU!

Aquesta nova edició col·loca els punts del festival en la recerca de la creativitat en la dansa i el moviment. 
Una necessitat provocada per les diverses realitats de l'actualitat cultural que ens envolten. Ara, més que 
mai, necessitem fomentar la creació i l'expressió en el sentit més ampli.

Per aquest motiu, enguany la mostra de dansa se centra en la recerca de la innovació artística, creativa i 
coreogràfica, a partir de les múltiples propostes programades per aquest 2021.

Un any més, el MOU concentra tot el seu esforç en visibilitzar la creació artística amb les actuacions més 
sorprenents i a l'ordre del dia. En la vuitena edició gaudirem de les estrenes d'espectacles de dansa 
creades, per diferents artistes del territori, que conviuran amb nosaltres durant la setmana del festival.

El festival Figueres es MOU 2021 posa un 
punt i seguit, un punt com a centre 
generador que designa la manifestació 
d'un principi. El punt i el cercle 
comparteixen conceptes, el cercle, com a 
punt expandit, la materialització o 
manifestació d'un ens abstracte. 

F E S T I VA L  D E  D A N S A  I  M O V I M E N T

F I G U E R E S



Reserva la teva entrada a www.figueresesmou.cat

Dijous 

1
Divendres 

2
Dissabte 

3
Diumenge 

4
18:30 / 19:00 / 19:30
Museu de l’Empordà

Rober Gómez i 
Virginia Gimeno
Punteggio Per Due 
Corpi 75/50

20:30
Auditori Caputxins

Guille Vidal-Ribas &
Javi Casado
Transmissions: Una 
Conferència Ballada
Sobre Danses 
Urbanes

20:00
Plaça Josep Pla

Olatz de Andrés
Dopple Leo - Lokke

Marcat Dance
Adama

Esa Gente
Per Se

20:00
Plaça Josep Pla

Titoyaya Dansa
Social Animal

Colectivo Banquet
Rojo Rojo Verde

UnaiUna
Goosebumps

19:30
Castell Sant Ferran

Tres Tristes Tíos*
Tres Tristes Tíos

Amer Kabbani*
Runa

Miquel Barcelona*
Roges

22:00
Plaça Josep Pla

Colektivo Konika
La Punta De Mi 
Nariz

22:00
Castell Sant Ferran

HAA Collective*
Picaderø

22:00
Parc Bosc

Bivouak Cie
Perceptions

* Espectacles del Programa de Suport a la Creació



Transmissions és una conferència-espectacle que combina 
música, audiovisuals, paraula i moviment en viu per a explicar les 
danses urbanes en totes les seves dimensions. Ofereix un discurs 
dinàmic i accessible per a tots els públics: tant enriquidor per a 
experts com per a qui vol acostar-se a les danses urbanes.

Amb motiu del 75/50 aniversari del Museu de l’Empordà de 
Figueres, el festival Figueres es MOU col·labora amb l'intèrpret 
figuerenc Rober Gómez per a la presentació d'una obra "site 
specific" al museu. La peça és un duet de Virginia Gimeno i Rober 
Gómez, inspirat en les formes humanes que es poden identificar a 
les pintures i escultures del museu.

Dijous 1 de Juliol a les 18:30, 19:00, 19:30
Museu de l’Empordà
 
           Rober Gómez i Virginia Gimeno - FIGUERES
Punteggio Per Due Corpe 75/50

Dijous 1 de Juliol a les 20:30
Auditori Caputxins
 
           Guille Vidal-Ribas & Javi Casado - BARCELONA
Transmissions: Una Conferència Ballada Sobre Danses 
Urbanes



Una càpsula coreogràfica que camufla i fon dos cossos en un anar 
i venir del que és escultòric a l'acció. Forma part d'una sèrie de 
càpsules coreogràfiques dins el projecte Doppelgänger. Doppel 
significa doble, i Ganger significa errant. El doble errant que es 
troba en el món i que és idèntic a cada un de nosaltres. Els 
doppelgänger són una mena de projecció espiritual pròpia. 
L'aparellament per afinitat cosit per un moviment idèntic.

Divendres 2 de Juliol a les 20:00
Plaça Josep Pla
 
           Olatz de Andrés - BILBAO
Doppel Leo - Lokke

Adama és una dansa que emergeix des de les profunditats. És 
dansa tel·lúrica. De terra i arrels enrevessades. De naturalesa 
salvatge, d'arbres separats en la superfície que confonen les 
seves arrels sota terra, que s'abracen per sota en una xarxa que 
els connecta, els fa forts i segurs. 

Divendres 2 de Juliol a les 20:00
Plaça Josep Pla
 
           Marcat Dance - JAÉN
Adama

Per Se és el que és. És en si mateix, de per si, per pròpia iniciativa. 
Tres cossos ocupant espai. Tres persones que caminen i es miren 
i s'acosten i s'allunyen i es toquen. Per Se neix del desig de fer, 
reprendre la vida i activar el cos. No obstant això, té un aspecte 
matemàtic, de planificació meticulosa, conseqüència de les hores 
obligades d'immobilitat, escriptori, sofà i passadís.

Divendres 2 de Juliol a les 20:00
Plaça Josep Pla
 
           Esa gente - LEÓN
Per Se

Picaderø és una trobada amb l’origen. És la combinació de 
llenguatges tradicionals i contemporanis i la seva adaptació a 
través del temps. És una imatge del constant desafiament entre 
l’essència salvatge i l’animal domesticat, la recerca de l’equilibri 
en la inestabilitat. És l’acceptació dels límits per trobar la llibertat.

Divendres 2 de Juliol a les 22:00
Castell De Sant Ferran
 
           HAA Collective* - BARCELONA
Picaderø

* Espectacles del Programa de Suport a la Creació



    
Benvinguts/des a la vuitena edició del festival Figueres es MOU!

Aquesta nova edició col·loca els punts del festival en la recerca de la creativitat en la dansa i el moviment. 
Una necessitat provocada per les diverses realitats de l'actualitat cultural que ens envolten. Ara, més que 
mai, necessitem fomentar la creació i l'expressió en el sentit més ampli.

Per aquest motiu, enguany la mostra de dansa se centra en la recerca de la innovació artística, creativa i 
coreogràfica, a partir de les múltiples propostes programades per aquest 2021.

Un any més, el MOU concentra tot el seu esforç en visibilitzar la creació artística amb les actuacions més 
sorprenents i a l'ordre del dia. En la vuitena edició gaudirem de les estrenes d'espectacles de dansa 
creades, per diferents artistes del territori, que conviuran amb nosaltres durant la setmana del festival.

Sol en una illa deserta, o amb el teu pitjor enemic en una illa 
deserta? Social Animal parla de l'empatia, de com ens relacionem 
els éssers humans i de com ens sentim sols quan ens exclouen 
d'un grup. Però també ens mostra el que som capaços de fer 
quan estem units.  

Dissabte 3 de Juliol a les 20:00
Plaça Josep Pla
 
           Titoyaya Dansa - VALÈNCIA
Social Animal

Tres persones, un espai comú i interessos no tan comuns. Estem 
parlant d'una comunitat? Rojo Rojo Verde és una exploració física 
de l'equilibri entre l'individualisme i el suport entre individus, com 
a clau per a poder continuar inflant el globus en el qual vivim, un 
globus que cada vegada és menys verd per a ser més vermell.  

Dissabte 3 de Juliol a les 20:00
Plaça Josep Pla
 
           Colectivo Banquet - MADRID
Rojo Rojo Verde

Perceptions és un viatge al cor de l'imaginari quàntic on 
l'infinitament gran es troba amb l'infinitament petit. Una estructura 
difractada descobreixen espai i temps relatius, dimensions 
paral·leles. Una realitat emergeix lentament a simple vista, a 
mesura que l'exploració de l'home evoluciona i el món es torna 
impredictible convidant a somiar amb altres realitats. 

Dissabte 3 de Juliol a les 22:00
Parc Bosc
 
           Bivouak Cie - FRANÇA
Perceptions

"Els ballarins són els atletes de Déu" va dir Albert Einstein. I no 
s'equivocava. Us presentem tres guerrers: Palmira, Sebastián i 
Rocio. Ells entren al combat amb els seus pompons i purpurina. 
Els tres són tan diferents que costa entendre com s'esdevenen tan 
bé a la pista. És en aquell moment on es construeix aquella 
galàxia i s'allunyen de la realitat, arribant a límits corporals. 

Dissabte 3 de Juliol a les 20:00
Plaça Josep Pla
 
           UnaiUna - ILLES BALEARS
Goosebumps



Que has trobat? Que has perdut?
Infinites maneres d'emprendre camins en la pèrdua i la trobada al 
llarg de la vida. Infinites situacions en les quals es troben juntes, 
però es viuen de diferent manera, quin és el punt de partida? Quin 
és l'ordre dels factors? I l'important, quin és l'objectiu de tot 
això...?
  

Diumenge 4 de Juliol a les 19:30
Castell de Sant Ferran
 
           Tres Tristes Tíos* - GIRONA
Tres Tristes Tíos

Runa. Restes. Història. Construcció.
Destrucció. Records que queden oblidats.
Síria. Arrels. Mort. Vida. Identitat. Aquesta peça de cos, objecte, 
so i llum és un retrobament amb aquella part de cada un de 
nosaltres que queda oblidada, s'enyora, s'estima, es desestima i 
es difumina. L'obra qüestiona els límits interns, així com 
l'absurditat de les fronteres territorials i els conflictes humans.
  

Diumenge 4 de Juliol a les 19:30
Castell de Sant Ferran
 
           Amer Kabbani* - BARCELONA
Runa

Tallers, col·loquis, associacions, recerca de testimonis i, 
finalment, pràctiques a través del cos i de la dansa per posar en 
contacte una generació silenciada (gent gran) i les noves 
generacions. Roges és la evolució d’una recerca que la 
companyia va compartint en càpsules en diferents contextos 
d’exhibició. 
  

Diumenge 4 de Juliol a les 19:30
Castell de Sant Ferran
 
           Miquel Barcelona* - BARCELONA
Roges

Diumenge 4 de Juliol a les 22:00
Plaça Josep Pla
 
           Colektivo Konika - BILBAO
La Punta De Mi Nariz
Tornem als orígens per reconstruir la memòria comú. Costums 
sense sentit aparent, però que expliquen la nostra manera de ser. 
La punta de mi nariz  parla de sis cossos en joc i de sis mons. Els 
portés acrobàtics i el cant esdevenen l'oportunitat per 
deformar-ho tot i convidar a conèixer les seves particularitats de 
prop. 



Aquest any inaugurem el programa de suport a la creació del festival, on 
per primera vegada, acollirem a la ciutat de Figueres propostes que estan 
en diferents estadis de creació i producció, establint d’aquesta manera un 
diàleg entre el públic i l’artista. Durant el mes de juny conviurem amb HAA 
Collective, Miquel Barcelona, Amer Kabbani, i Tres Tristes Tíos.

Mapa De Ball (Mes de Maig)
"Pinya" coreografia de Sònia Gómez
Hi ha participat l'alumnat dels instituts Alexandre Deulofeu, Institut 
Ramón Muntaner, Institut Olivar Gran, Institut Narcís Monturiol, Institut 
Cendrassos, Institut Il la de Rodes, INS El Pedró, INS Castelló 
d'Empúries, Institut Escola El Bruel Empuriabrava, Institut Cap Norfeu i 
Institut la Jonquera                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Planter De Dansa De Conarte Internacional
Durant tot l ʼany a l'Escola Josep Pallach.

Generalitat de Catalunya
Departament 
de Cultura

Residències Artístiques al Castell De Sant Ferran

Educatius

Amb el suport de

Amb la col·laboració de

Mitjans col·laboradors
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