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Alegria i molta, molta emoció. Aquests són els 
sentiments que impregnen la novena edició del 
Figueres es MOU que torna als carrers i les places 
de Figueres amb propostes de dansa i arts del 
moviment. Després de dos anys de limitacions a 
causa de la pandèmia, el festival recupera el seu 
format habitual per apropar la dansa a tota mena 
de públics amb artistes i companyies catalanes, 
espanyoles i internacionals. Seran quatre dies 
intensos per retrobar-nos a l'espai públic, per 
gaudir de la cultura i de la vida.

Aquest any incorporem per primera vegada dos 
espectacles de pagament amb la voluntat de 
millorar la qualitat de la nostra programació. La 
resta d'espectacles, com sempre, són d'accés 
ll iure, però podeu fer una donació econòmica que 
serà destinada a una entitat sense ànim de lucre 
de Figueres o l'Empordà. 
Tant les entrades com les donacions s'han de tramitar al 
web del festival:   www.figueresesmou.cat

   VINE A FIGUERES I MOU-TE 
AMB NOSALTRES!
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Adrián Vega i Marina Pravkina recullen en aquest duet de dansa 
les formes i experiències que han experimentat els darrers anys. 
Una oportunitat per poder mirar enrere, reviure una emoció, una 
situació i un desig. L'art de rebobinar és un elogi al temps i a 
l'experiència des del moment present. 

Dijous 30 de Juny, 19:00h
Passeig Nou (itinerant) 
 Adrián Vega - CATALUNYA
El arte de rebobinar

L'artista de circ Amer Kabbani presenta Runa, la peça que es va 
gestar durant la seva residència del Figueres es MOU 2021. 
Mitjançant la tècnica acrobàtica del portor, l'espectacle és un 
testimoni d'un procés necessari de reconstrucció personal i 
col·lectiva en un món en flames, en un món en runes.

Dijous 30 de Juny, 21:30h
Plaça Josep Pla
 Amer Kabbani(Cia 104º) - CATALUNYA
Runa

Instal·lació de jocs plantejada com un espectacle vivencial de 
carrer que proposa al públic de totes les edats ser protagonista de 
la seva pròpia història, a través d'un recorregut en la recerca d'un 
gran secret,.Una experiència personalitzada, emocionant, intensa 
i intransferible.  Secrets no es pot veure, s'ha de viure. (A partir de 
7 anys)

Divendres 1 de Juliol, de 18:00h a 21:00h
La Rambla
 Tombs Creatius - CATALUNYA
Secrets

Inspirada en les observacions urbanes de Georges Perec, aquesta 
peça proposa plantar-se davant del transcórrer de la vida 
quotidiana i observar-lo, pensar-lo, compartir-lo. Quatre 
personatges tradueixen allò que està passant mitjançant el recurs 
de les lletres que formen paraules i de paraules que formen frases. 
Tot és una gran obra teatral.

Divendres 1 de Juliol, 18:00h i 20:30h
Carrer Peralada nº12
 Eléctrico 28 - CATALUNYA
[ The Frame ]
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gaudir de la cultura i de la vida.
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Meohadim va ser creada per la necessitat del coreògraf, Jacob 
Gómez, de parlar de la seva pròpia experiència amb les seves cinc 
germanes. Cinc dones i germanes donen vida a Meohadim per 
parlar sobre les seves vivències sense utilitzar paraules. Una 
proposta altament sensorial a través d'un paisatge interior tan 
avellutat com aspre al tacte.

Divendres 1 de Juliol, 19:30h
Plaça Ajuntament
 Jacob Gómez - CATALUNYA
Meohadim

Am I what? és un cant a la individualitat de l'ésser humà davant de 
la col·lectivitat que intenta engolir-lo. El llenguatge de la dansa 
mostra en aquesta ocasió una profunda reflexió sobre el consum 
de cossos, de veure cossos i de competir per ser el cos més vist. 
Peça nominada com a millor espectacle de carrer als Premis Pad 
(Asociación Andaluza de Profesionales de la Danza).

Divendres 1 de Juliol, 19:45h
Plaça Ajuntament
 Elvi Balboa - GALÍCIA
Am I What?

Migrare és una peça de dansa amb xanques que reflexiona al 
voltant del fet migratori. La història de quatre dones fortes, 
valentes i resilents que s'enfronten a un espai buit però ple 
d'obstacles, d'odis irracionals i perjudicis. L'ús de les xanques 
s’ha convertit en un element característic de la companyia 
Maduixa, que articula un diàleg entre la dansa, el gest i l’equilibri.

Divendres 1 de Juliol, 22:00h
Plaça Catalunya
 Cia. Maduixa - COMUNITAT VALENCIANA
Migrare

Alive parla de traspassar els límits, de trencar amb la cosa 
establerta, de la llibertat d'elecció d'una dona malgrat el pes d'allò 
que hereta i el fet après, de viure la vida que cadascú esculli, la 
que vulgui, sigui la que sigui. La companyia basca La Sala 
presenta aquesta peça curta de carrer que explora nous 
llenguatges físics amb una estètica actual.

Dissabte 2 de Juliol, 19:00h
Biblioteca Fages de Climent
 La Sala - PAÍS BASC
Alive
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A les nostres ciutats, sobre cavalls de bronze, hi ha homes que 
miren en silenci per sobre dels nostres caps. On són les dones i 
les seves històries? City Horses és una coreografia amb 15 
ballarines que reflexiona sobre el poder, l'existència i el cos femení 
a l'espai públic, un galop per les ciutats, un monument viu en 
constant moviment, celebrant el coratge femení.

Dissabte 2 de Juliol, 19:15h
Biblioteca Fages de Climent (Itinerant)

Byström Källblad - SUÈCIA
City Horses

Elvis Presley va protagonitzar el 1973 el primer concert de la 
història retransmès via satèl·lit a una audiència de 1.500 milions 
de persones. Ara, dues dones empoderades i vestides d'Elvis 
Presley busquen el seu bany de multituds fartes de demanar 
respecte, afecte i amor. Una peça que parla de la necessitat de 
dues dones de ser valorades en un món d'homes.

Dissabte 2 de Juliol, 19:45h
La Rambla
 Mar Gómez i Vero Cendoya - CATALUNYA
Aloha from Hawaii

Oblivion és una paraula que en anglès significa oblit, amnistia o 
perdó; un espai de transformació, situat entre el dol i el buit, entre 
el record i el no-res. Guanyadora del Premi de Dansa de l'Institut 
del Teatre 2020, la peça podria ser una imatge del purgatori 
clàssic, tal com ho descriu Dante a La Divina Comèdia: el lloc de 
transició per antonomàsia.

Dissabte 2 de Juliol, 20:30h
Plaça Josep Pla
 Cia Silvia Batet - CATALUNYA
Oblivion

Ex-libris és un espectacle poètic de circ i dansa amb música en 
directe. Una història delicada, on els llibres són els protagonistes 
a més del quadrant rus, l'equilibri mans a mans, la bola d'equilibri. 
Ens parla de la falta de comunicació en una societat tecnològica i 
dels petits detalls del dia a dia, font de felicitat que passa 
inadvertida.

Dissabte 2 de Juliol, 21:00h.
Teatre El Jardí
 Cia Voël - CATALUNYA
Ex-Libris
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La mesura que ens ha de dividir és un duet de dansa 
contemporània que sorgeix com a exercici davant del repte 
d'imaginar el futur. És una reflexió sobre les coses que ens 
inquieten, que ens pertorben o ens il·lusionen, ens provoquen 
desig, urgència o dubte en plantejar el futur, la vida que ens 
espera.

Diumenge 3 de Juliol, 19:30h
La Rambla
 Qabalum - NAVARRA
La medida que nos ha de dividir

Jupiter + Jaguar és una sinergia de ferocitat, sensualitat i joc, un 
viatge de llibertat i expansió. L'obra és una experiència potent, 
plaent i epicúria, amb una dansa que flueix, una escriptura del cos 
virtuosa, plena de color, incendiària i electritzant, plena de 
picades d'ullet a mons salvatges i irrigada de seducció.

Diumenge 3 de Juliol, 20:00h
La Rambla
 Eyas Dance Project  - MADRID
Jupiter + Jaguar

Manbuhsa és un duo de dansa inspirat en la imatge de dos nens 
jugant en un camp d'arròs asiàtic. La relació entre els dos ballarins 
s'inspira en la fascinació per les civilitzacions antigues i els ritmes 
musicals. Manbuhsa -millor coreografia i premi del públic al 
festival Cortoindanza de Cagliari 2019- és una peça juganera que 
ens remet al festeig animal, especialment al festeig dels ocells.

Diumenge 3 de Juliol, 20:15h
La Rambla
 Ivona - ITÀLIA
Manbuhsa
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Figueres es MOU està organitzat per Agitart, 
entitat gironina de referència en la dinamització 
de la dansa i el moviment que també promou 
aquests altres projectes artístics i educatius amb 
la voluntat de democratitzar aquesta disciplina:

 MAPADEBALL
Iniciativa anual per apropar el l lenguatge del 
moviment i la dansa de creació contemporània a 
l'alumnat de secundària de l'Alt Empordà. Durant 
els últims cinc anys, hi han participat més de 
1.500 adolescents dels instituts Narcís Monturiol, 
Ramon Muntaner, Alexandre Deulofeu, 
Cendrassos i Olivar Gran, de Figueres, i els 
instituts de Castelló d'Empúries, Empuriabrava, 
L'Escala, La Jonquera i Llançà.

 

 Planter de dansa de Conarte 
Internacional
Programa anual desenvolupat a l'Escola Josep 
Pallach de Figueres per fomentar l'educació i 
l'empoderament dels nens i les nenes del centre 
a través de les arts i la cultura.

 Parlem de dansa
Projecte que fomenta la reflexió i el debat de la 
dansa a través de conferències, podcasts i 
píndoles informatives a través de diversos 
mitjans de comunicació.

Més informació a www.agitart.cat

Generalitat de Catalunya
Departament 
de Cultura

Amb el suport de

Patrocinador Amb la col·laboració de

Mitjans col·laboradors
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