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DadàBarcelona
Mirem el món a través de l'art!

DadàBarcelona és una petita empresa que neix com a resposta a un buit social en el lleure infantil entès 
com a eina de creixement i no d'entreniment. Neix des de l'experiència pròpia, d'una mare que vol altres 
mirades per als seus fills, i vol ser una proposta arriscada per a gent petita però de grans aspiracions. És la 
voluntat ferma de deixar als nens un món millor i de donar-los-hi eines, informació i espai perquè puguin 
afrontar els nous reptes i ser més lliures!

-" Fa quatre anys, un dia de primavera, tornant de portar els nens a l'escola em vaig adonar que totes les 
ofertes de casals que trobava per als meus fills no em satisfeien. Volia alguna cosa que s'apropés més a la 
nostra realitat, a la meva manera d'entendre l'educació i vaig decidir que muntaria un casal. Després hi van 
haver moltes hores en silenci i plenes de somnis delicats, molts cafès i molta passió i, finalment vaig anar 
trobant la gent, professionals en la mateixa direcció i amb ganes d'involucrar-se en "altres" projectes, vaig 
trobar un espai preciós i va néixer el Dadà. El nom li va posar el pare de la Maria i el Fèlix, els meus fills, 
perquè voliem que fós la definició perfecte de tenir un esperit de rebel.lió, d'anar contra els convencionalis-
mes i de la voluntat de provocació de l'ordre establert. Com el moviment, del mateix nom, volia tenir una 
postura anàrquica, irracional i primitivista i posar en qüestió totes les convencions perquè els nens pogues-
sin créixer amb uns altres valors més oberts, més moderns i més socials."-
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-”... La primera tasca de l’educació és sacsejar 
la vida però deixar-la lliure perquè es desenvolupi. 
Aquesta és la nostra obligació cap al nen: 
donar-li una mica de llum i seguir el nostre camí. 
Si l’ajuda i la salvació han d’arribar només pot 
arribar a través dels nens. Perquè ells són els 
creadors de la humanitat.” -
Maria Montessori (1870-1952)
Educadora i metgessa

Història

DadàBarcelona
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Els tallers d'estiu formen part d'un programa creatiu, educatiu i 

lúdic per a despertar, els mesos de la calor, la sensibilitat dels 

nens a través de diferents disciplines artístiques. El concepte es 

recolza de manera triangulada amb la dansa, la música i l'art. 

Espai i temps per poder trobar la seva creativitat i ser, en definiti-

va, més lliures

Es tracta d'un casal d'estiu intens, de quinze dies, on cada any 

l'art deriva en diferents disciplines per anar donant una amplitut 

a la mirada i als recursos. Aquest any, s'ha decidit de formar tres 

grups d'edats per tal de trobar altres ritmes però l'idea és barre-

jar als nens per trobar des de la diversitat una multiplicitat de 

pensament i creativitat i enriquir-los.

Hi ha una idea general d'explicar als nens l'art del teatre de 

manera tradicional i, també, de manera més contemporània... 

fer-los arribar el missatge de modernitat i de fet social. Volem 

parlar del teatre quan és gènere i del teatre quan és denuncia, 

cooperació i suport. Volem explicar-los-hi una mica el què passa 

fora i volem proposar un projecte ampli i amb un taller de crea-

ció seriós, professional i molt ambiciós!

Us convidem a l'estrena:

ESPEREM QUE US AGRADI!
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FITXA TÈCNICA

Dates i horari
del 6 al 17 de juliol de 2015

Capacitat
10 nens per grup

On
ESCOLA MAFALDA
Rambla de Poblenou 157
08018 Barcelona 

Preu
SETMANA 250€
COMPLET 400€

RESERVA 250€

Idea i disseny
Ester Rovira 

Gestió de continguts i artistes
Georgina Oliva

Organització
Escola Mafalda

Informació i reserves
Ester Rovira
606 015 839
hola@dadabarcelona.com

Edats i tallers

De 5 a 7 ans
TEATRE, MÚSICA I EXPRESSIÓ CORPORAL

del 6 al 10 de juliol
Moviment creatiu
Tastaolletes de teatre
[Comèdia, tragèdia, màscares, òpera i performance]

del 13 al 17 de juliol
La rítmica de Jaques-Dalcroze
Tallers de creació de teatre social

Dates i Llocs
del 6 al 17 de  juliol de 2015
ESCOLA MAFALDA . Rambla de Poblenou 157
www.dadabarcelona.com

Els alumnes amb germans gaudiràn d’un descompte del 
10% en el casal en el segon germà. És obligatori fer la 
reserva per tal de tenir plaça.

INSCRIPCIÓ
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PLÀSTICA DE TEATRE
[Xesca Salvà]
o
TALLER TEATRE 
[Georgina Oliva]

TASTAOLLETES DE TEATRE
[Masterclass]
o
ASSAIG
[Elena Montes]

MOVIMENT CREATIU 
[Elena Montes]
o
RÍTMICA DALCROZE 
[Berta Carreras]

PLÀSTICA DE TEATRE
[Xesca Salvà]
o
TALLER TEATRE
[Georgina Oliva]

TASTAOLLETES DE TEATRE
[Masterclass]
o
ASSAIG
[Elena Montes]

MOVIMENT CREATIU 
[Elena Montes]
o
RÍTMICA DALCROZE 
[Berta Carreras]

MOVIMENT CREATIU 
[Elena Montes]
o
RÍTMICA DALCROZE 
[Berta Carreras]

PLÀSTICA DE TEATRE
[Xesca Salvà]
o
TALLER TEATRE
[Georgina Oliva]

TASTAOLLETES DE TEATRE
[Masterclass]
o
ASSAIG
[Elena Montes]
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Horari

Matí
9.00 a 9.15

  

9.15 a 10.15

10.15 a 11.15

11.15 a 11.30

11.30 a 12.30

Migdia
12.30 a 13.00
13.00 a 14.00

Tarda
14.00 a 15.00
15.00 a 16.45

DadàBarcelona

PETITS MITJANS GRANS

Entrada

Pati i esmorzar

Dinar i descans
Lliure

Pel.lícules de circ o lectura
TALLER DE TEATRE 
o
TALLER DE CREACIÓ 
[Georgina Oliva + Elena Montes + Xesca Salvà + Salvador Sànchez ]
Sortida
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Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de les arts escèniques.

La primera setmana els nens aprendran les diverses modalitats de teatre que hi ha i els 
llenguatges escènics que els acompanyen. 
Això serà possible a través, per una banda, de les Master Class que vindran a donar diversos 
professionals, i els vídeos de diferents maneres de fer teatre arreu del món que projectarem 
després de dinar.
D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class (doncs dividirem els nens en grups), els més 
petits faran experiments amb la llum, els mitjans els faran amb el so, i els grans amb l’espai 
construint una maqueta de la sala de teatre petita de Can Felipa on provar diverses composi-
cions de cara a l’espectacle final. En aquest sentit ensenyarem als nens quines possibilitats té 
una caixa negra, i unirem els llenguatges per a crear composicions sense narració, només 
entenent el disseny per si sol, nu, sense convencions. Es tracta d’entendre la caixa negra d’un 
teatre com un petit univers.
Al final de cada dia farem una mostra dels treballs per a que els nens no només aprenguin a 
expressar-se davant dels altres sinó perquè a més, els qui observen aprenguin també a perce-
bre i donar nom a les seves emocions, segons el que veuen i els passa pel cos. 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un espectacle teatral 
de caire social amb la seva estrena pertinent a la sala de Conferències del Centre Cívic Can 
Felipa. 

TEATRE CLÀSSIC
dilluns 6 de juliol de 2015
Dos personatges vinguts del passat ens venen a explicar a què es dediquen i sobretot, com 
han pogut viatjar en el temps? Doncs perquè són universals.
William Shakespeare i un dels seus actors predilectes venen a mostrar als nens, quines feines 
feien dins el teatre, quines musses els inspiraven per escriure i com era antigament una sala de 
teatre com el Globe. 
En aquesta primera trobada matinal, els nens tindran l’oportunitat de fer totes les preguntes 
que vulguin per entendre on neix el teatre que avui coneixem. 
A la tarda vindrà el moment de Ser o no ser, on aprendran no només a interpretar de diverses 
maneres aquests versos sinó també, a recitar-los com ho feien a l’època per entendre la 
música que tenia la mètrica shakesperiana.

 

Teatre de màscares
dimarts 7 de juliol de 2015
 La màscara és ocultar el rostre humà per fer-ne sorgir un altre a voltes més profund, més 
expressiu. I amb aquest rostre, un cos que per contra no es pot ocultar, pren diverses formes 
per adaptar-se a aquest nova cara. En aquest teatre els nens aprendran a treballar diverses 
formes físiques i expressives segons la màscara que decideixin posar-se però també apren-
dran a interactuar diferent segons la màscara que porta l’altre. 

 
Teatre visual
dimecres 8 de juliol de 2015
Conegut també com a teatre de titelles i objectes és un teatre que s’obre al món més oníric 
doncs allà tot pot cobrar vida i explicar una història. El moviment d’un paper sobre la taula, un 
titella ben simple o una pintura que regalima, són simples objectes (la majoria quotidians) que 
si els donem atenció amb la llum, el moviment o una mà discreta, poden arribar a sentir i 
expressar-se com un actor.

ÒPERA
dijous 9 de juliol de 2015
Amb l’Òpera entrarem a l’escena a través del cant i la música com a protagonistes. Els nens 
apreciaran la veu dels actors com a medi per expressar sentiments i dialogar entre ells. 
L’Òpera, de fet, és el gènere teatral que més s’assembla a les escenificacions de l’antiga Grècia, 
doncs les tragèdies eren cantades, portaven el vers cap a la melodia per a un plaer estètic 
major. El que volem mostrar als nens és com es crea aquesta melodia, quina estructura té, com 
s’escenifica i quines històries explica.

Performance
divendres 10 de juliol de 2015
Expressar-se en escena no és un camí d’una sola direcció que passa per un personatge o un 
text après, actuar és fer una acció, sigui quina sigui -i de la manera que sigui-, davant dels altres 
per fer arribar un missatge. Amb la performance els nens aprendran a treure’s la disfressa i 
entendre l’espai escènic com un lloc ple de possibilitats on donar forma a allò que se’ls passa 
pel cap en aquell moment. És un lloc on poder improvisar però també on una simple acció 
premeditada pugui cobrar sentit pel simple fet de ser observada. 
A la tarda, i per acomiadar la primera setmana, Land Art: les mostres de performance les 
presentarem al Parc del Clot. Encara que no hi hagi cadires hi ha exhibició! 

 

Teatre social i de denúncia
DEL 13 AL 17 DE JULIOL DE 2015
Amb el testimoni de dos nois que han estat en risc d’exclusió social, els nens reflectiran la seva 
realitat segons el seu punt de vista. 
Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment escènic: el reconeixement 
(empatia), la percepció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva 
manera de veure el món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també -donada la 
presa de consciència- com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb els diversos llenguatges escènics: la 
dramatúrgia, l’escenografia, el so, la llum i la interpretació per dur a terme el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit espectacle que 
s’estrenarà el divendres 17 de juliol a Can Felipa.

sortides
TNC
dimecres 13 de juliol de 2015
Visita del teatre i les seves instal.lacions. Veurem els camerins, els vestuaris i les sales de 
muntatge... el backstage! I també podrem visitar la sala gran i la petita del teatre des de sobre i 
des de la platea: TOTA UNA EXPERIÈNCIA!

TEATRE LLIURE_EN AVAnT, MARCHE!
dissabte 11 de juliol de 2015
Us convidem a que ens acompanyeu a veure una obra de teatre del GREC i que disfruteu de 
l’art del teatre i els seus llenguatges.

can felipa
divendres 17 de juliol de 2015
Passarem tot el dia a Can Felipa assajant i preparant l’espectacle. Aquell dia els nens i nenes 
hauran d’anar allà directament en comptes de l’escola. I, després, a la tarda, farem l’espectacle 
a la Sala de Conferències a les 17.30 de la tarda. L’adreça és PALLARS 277

Tallers i sortides

DadàBarcelona



Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de les arts escèniques.

La primera setmana els nens aprendran les diverses modalitats de teatre que hi ha i els 
llenguatges escènics que els acompanyen. 
Això serà possible a través, per una banda, de les Master Class que vindran a donar diversos 
professionals, i els vídeos de diferents maneres de fer teatre arreu del món que projectarem 
després de dinar.
D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class (doncs dividirem els nens en grups), els més 
petits faran experiments amb la llum, els mitjans els faran amb el so, i els grans amb l’espai 
construint una maqueta de la sala de teatre petita de Can Felipa on provar diverses composi-
cions de cara a l’espectacle final. En aquest sentit ensenyarem als nens quines possibilitats té 
una caixa negra, i unirem els llenguatges per a crear composicions sense narració, només 
entenent el disseny per si sol, nu, sense convencions. Es tracta d’entendre la caixa negra d’un 
teatre com un petit univers.
Al final de cada dia farem una mostra dels treballs per a que els nens no només aprenguin a 
expressar-se davant dels altres sinó perquè a més, els qui observen aprenguin també a perce-
bre i donar nom a les seves emocions, segons el que veuen i els passa pel cos. 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un espectacle teatral 
de caire social amb la seva estrena pertinent a la sala de Conferències del Centre Cívic Can 
Felipa. 

TEATRE CLÀSSIC
dilluns 6 de juliol de 2015
Dos personatges vinguts del passat ens venen a explicar a què es dediquen i sobretot, com 
han pogut viatjar en el temps? Doncs perquè són universals.
William Shakespeare i un dels seus actors predilectes venen a mostrar als nens, quines feines 
feien dins el teatre, quines musses els inspiraven per escriure i com era antigament una sala de 
teatre com el Globe. 
En aquesta primera trobada matinal, els nens tindran l’oportunitat de fer totes les preguntes 
que vulguin per entendre on neix el teatre que avui coneixem. 
A la tarda vindrà el moment de Ser o no ser, on aprendran no només a interpretar de diverses 
maneres aquests versos sinó també, a recitar-los com ho feien a l’època per entendre la 
música que tenia la mètrica shakesperiana.

 

Teatre de màscares
dimarts 7 de juliol de 2015
 La màscara és ocultar el rostre humà per fer-ne sorgir un altre a voltes més profund, més 
expressiu. I amb aquest rostre, un cos que per contra no es pot ocultar, pren diverses formes 
per adaptar-se a aquest nova cara. En aquest teatre els nens aprendran a treballar diverses 
formes físiques i expressives segons la màscara que decideixin posar-se però també apren-
dran a interactuar diferent segons la màscara que porta l’altre. 

 
Teatre visual
dimecres 8 de juliol de 2015
Conegut també com a teatre de titelles i objectes és un teatre que s’obre al món més oníric 
doncs allà tot pot cobrar vida i explicar una història. El moviment d’un paper sobre la taula, un 
titella ben simple o una pintura que regalima, són simples objectes (la majoria quotidians) que 
si els donem atenció amb la llum, el moviment o una mà discreta, poden arribar a sentir i 
expressar-se com un actor.

ÒPERA
dijous 9 de juliol de 2015
Amb l’Òpera entrarem a l’escena a través del cant i la música com a protagonistes. Els nens 
apreciaran la veu dels actors com a medi per expressar sentiments i dialogar entre ells. 
L’Òpera, de fet, és el gènere teatral que més s’assembla a les escenificacions de l’antiga Grècia, 
doncs les tragèdies eren cantades, portaven el vers cap a la melodia per a un plaer estètic 
major. El que volem mostrar als nens és com es crea aquesta melodia, quina estructura té, com 
s’escenifica i quines històries explica.

Performance
divendres 10 de juliol de 2015
Expressar-se en escena no és un camí d’una sola direcció que passa per un personatge o un 
text après, actuar és fer una acció, sigui quina sigui -i de la manera que sigui-, davant dels altres 
per fer arribar un missatge. Amb la performance els nens aprendran a treure’s la disfressa i 
entendre l’espai escènic com un lloc ple de possibilitats on donar forma a allò que se’ls passa 
pel cap en aquell moment. És un lloc on poder improvisar però també on una simple acció 
premeditada pugui cobrar sentit pel simple fet de ser observada. 
A la tarda, i per acomiadar la primera setmana, Land Art: les mostres de performance les 
presentarem al Parc del Clot. Encara que no hi hagi cadires hi ha exhibició! 
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Teatre social i de denúncia
DEL 13 AL 17 DE JULIOL DE 2015
Amb el testimoni de dos nois que han estat en risc d’exclusió social, els nens reflectiran la seva 
realitat segons el seu punt de vista. 
Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment escènic: el reconeixement 
(empatia), la percepció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva 
manera de veure el món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també -donada la 
presa de consciència- com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb els diversos llenguatges escènics: la 
dramatúrgia, l’escenografia, el so, la llum i la interpretació per dur a terme el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit espectacle que 
s’estrenarà el divendres 17 de juliol a Can Felipa.

sortides
TNC
dimecres 13 de juliol de 2015
Visita del teatre i les seves instal.lacions. Veurem els camerins, els vestuaris i les sales de 
muntatge... el backstage! I també podrem visitar la sala gran i la petita del teatre des de sobre i 
des de la platea: TOTA UNA EXPERIÈNCIA!

TEATRE LLIURE_EN AVAnT, MARCHE!
dissabte 11 de juliol de 2015
Us convidem a que ens acompanyeu a veure una obra de teatre del GREC i que disfruteu de 
l’art del teatre i els seus llenguatges.

can felipa
divendres 17 de juliol de 2015
Passarem tot el dia a Can Felipa assajant i preparant l’espectacle. Aquell dia els nens i nenes 
hauran d’anar allà directament en comptes de l’escola. I, després, a la tarda, farem l’espectacle 
a la Sala de Conferències a les 17.30 de la tarda. L’adreça és PALLARS 277
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Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de les arts escèniques.

La primera setmana els nens aprendran les diverses modalitats de teatre que hi ha i els 
llenguatges escènics que els acompanyen. 
Això serà possible a través, per una banda, de les Master Class que vindran a donar diversos 
professionals, i els vídeos de diferents maneres de fer teatre arreu del món que projectarem 
després de dinar.
D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class (doncs dividirem els nens en grups), els més 
petits faran experiments amb la llum, els mitjans els faran amb el so, i els grans amb l’espai 
construint una maqueta de la sala de teatre petita de Can Felipa on provar diverses composi-
cions de cara a l’espectacle final. En aquest sentit ensenyarem als nens quines possibilitats té 
una caixa negra, i unirem els llenguatges per a crear composicions sense narració, només 
entenent el disseny per si sol, nu, sense convencions. Es tracta d’entendre la caixa negra d’un 
teatre com un petit univers.
Al final de cada dia farem una mostra dels treballs per a que els nens no només aprenguin a 
expressar-se davant dels altres sinó perquè a més, els qui observen aprenguin també a perce-
bre i donar nom a les seves emocions, segons el que veuen i els passa pel cos. 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un espectacle teatral 
de caire social amb la seva estrena pertinent a la sala de Conferències del Centre Cívic Can 
Felipa. 

TEATRE CLÀSSIC
dilluns 6 de juliol de 2015
Dos personatges vinguts del passat ens venen a explicar a què es dediquen i sobretot, com 
han pogut viatjar en el temps? Doncs perquè són universals.
William Shakespeare i un dels seus actors predilectes venen a mostrar als nens, quines feines 
feien dins el teatre, quines musses els inspiraven per escriure i com era antigament una sala de 
teatre com el Globe. 
En aquesta primera trobada matinal, els nens tindran l’oportunitat de fer totes les preguntes 
que vulguin per entendre on neix el teatre que avui coneixem. 
A la tarda vindrà el moment de Ser o no ser, on aprendran no només a interpretar de diverses 
maneres aquests versos sinó també, a recitar-los com ho feien a l’època per entendre la 
música que tenia la mètrica shakesperiana.

Teatre de màscares
dimarts 7 de juliol de 2015
 La màscara és ocultar el rostre humà per fer-ne sorgir un altre a voltes més profund, més 
expressiu. I amb aquest rostre, un cos que per contra no es pot ocultar, pren diverses formes 
per adaptar-se a aquest nova cara. En aquest teatre els nens aprendran a treballar diverses 
formes físiques i expressives segons la màscara que decideixin posar-se però també apren-
dran a interactuar diferent segons la màscara que porta l’altre. 

 
Teatre visual
dimecres 8 de juliol de 2015
Conegut també com a teatre de titelles i objectes és un teatre que s’obre al món més oníric 
doncs allà tot pot cobrar vida i explicar una història. El moviment d’un paper sobre la taula, un 
titella ben simple o una pintura que regalima, són simples objectes (la majoria quotidians) que 
si els donem atenció amb la llum, el moviment o una mà discreta, poden arribar a sentir i 
expressar-se com un actor.

ÒPERA
dijous 9 de juliol de 2015
Amb l’Òpera entrarem a l’escena a través del cant i la música com a protagonistes. Els nens 
apreciaran la veu dels actors com a medi per expressar sentiments i dialogar entre ells. 
L’Òpera, de fet, és el gènere teatral que més s’assembla a les escenificacions de l’antiga Grècia, 
doncs les tragèdies eren cantades, portaven el vers cap a la melodia per a un plaer estètic 
major. El que volem mostrar als nens és com es crea aquesta melodia, quina estructura té, com 
s’escenifica i quines històries explica.

Performance
divendres 10 de juliol de 2015
Expressar-se en escena no és un camí d’una sola direcció que passa per un personatge o un 
text après, actuar és fer una acció, sigui quina sigui -i de la manera que sigui-, davant dels altres 
per fer arribar un missatge. Amb la performance els nens aprendran a treure’s la disfressa i 
entendre l’espai escènic com un lloc ple de possibilitats on donar forma a allò que se’ls passa 
pel cap en aquell moment. És un lloc on poder improvisar però també on una simple acció 
premeditada pugui cobrar sentit pel simple fet de ser observada. 
A la tarda, i per acomiadar la primera setmana, Land Art: les mostres de performance les 
presentarem al Parc del Clot. Encara que no hi hagi cadires hi ha exhibició! 

 

Teatre social i de denúncia
DEL 13 AL 17 DE JULIOL DE 2015
Amb el testimoni de dos nois que han estat en risc d’exclusió social, els nens reflectiran la seva 
realitat segons el seu punt de vista. 
Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment escènic: el reconeixement 
(empatia), la percepció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva 
manera de veure el món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també -donada la 
presa de consciència- com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb els diversos llenguatges escènics: la 
dramatúrgia, l’escenografia, el so, la llum i la interpretació per dur a terme el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit espectacle que 
s’estrenarà el divendres 17 de juliol a Can Felipa.

sortides
TNC
dimecres 13 de juliol de 2015
Visita del teatre i les seves instal.lacions. Veurem els camerins, els vestuaris i les sales de 
muntatge... el backstage! I també podrem visitar la sala gran i la petita del teatre des de sobre i 
des de la platea: TOTA UNA EXPERIÈNCIA!

TEATRE LLIURE_EN AVAnT, MARCHE!
dissabte 11 de juliol de 2015
Us convidem a que ens acompanyeu a veure una obra de teatre del GREC i que disfruteu de 
l’art del teatre i els seus llenguatges.

can felipa
divendres 17 de juliol de 2015
Passarem tot el dia a Can Felipa assajant i preparant l’espectacle. Aquell dia els nens i nenes 
hauran d’anar allà directament en comptes de l’escola. I, després, a la tarda, farem l’espectacle 
a la Sala de Conferències a les 17.30 de la tarda. L’adreça és PALLARS 277
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JOAN BAIXAS
Artista plàstic i director d’escena. Director de la Cia Joan Baixas
Va dirigir la Cia. teatre de la Claca (1967-1988) amb qui va treballar al costat de personalitats com Joan Miró, 
Lluís Pascual, els Joglars, Antonio Saura, entre altres. Actualment porta la seva pròpia companyia i també 
exerceig com a pedagog a l’Institut del teatre de Barcelona.

BERTA CARRERAS
Llicenciada en Psicologia i Música
Actualment compagina la feina de professora a l’escola Joan Llongueras de Barcelona amb la docència a 
diferents centres educatius i musicals a Barcelona.

SÒNIA GÓMEZ
Bailarina, performer y coreógrafa
Llicenciada en Dansa Contemporànea i Coreografia a l’Institut del Teatre (Barcelona) i a P.A.R.T.S, 
(Brussel.les). Treballa com a ballarina i performer per a diversos artistes fins el 2004 que comença a crear 
els seus propis espectacles. Ha presentat els seus projectes al Mercat de les Flors, el CCCB, el MACBA, 
Festival SónarKids'11 i Sónar'14, TNT Terrassa, entre d'altres. 
També ha rebut diversos premis com el Premi FAD Sebastià Guasch de les Arts Parateatrals o el Premi a 
l'espectacle més innovador en gira'09. 

ELENA MONTES
Graduada en dansa contemporània i cursant magisteri en educació infantil
Ha format part de companyies com IT Dansa i Thomas Noone i en l’actualitat està inmersa en diferents 
projectes de dansa propis. Compagina la seva trajectòria professional amb tres de les seves altres passions: 
l’ensenyament, la fotografia i la narrativa. 

GEORGINA OLIVA
Llicenciada en Direcció escènica i Dramatúrgia
Ha treballat com a assistent de direcció i producció d’espectacles per a diversos teatres i directors a 
Barcelona  i Brussel·les. Actualment treballa en projectes propis dins el món de les arts visuals i la perfor-
mance, combinant les arts escèniques amb les audiovisuals dins la productora Liberula verde Films.

CLAUDIA SCHNEIDER
Llicenciada en Arquitectura, mezzosoprano
Sense deixar de banda la seva feina com a arquitecta, treballa de mezzosoprano per a diverses òperes, 
desde l’any 2000 treballa estretament amb Carles Santos. Ha actuat a festivals com el d’Edinburg, el Grec 
de Barcelona, El festival de Otoño en primavera de Madrid, Mérida, Lörrach i Belfast.

XESCA SALVÀ
Llicenciada en Filologia catalana i Escenografia
Actualment treballa com a escenògrafa  i il·luminadora per a diverses companyies com “Corcada Teatre”, 
Andrés Lima, el payasso Leandre , “La Veronal”, entre d’altres. La seva feina oscil·la entre el teatre, la performan-
ce i la dansa,. Darreament també  s’ha endinsat en el món del so, al qual hi treballa des del 2012. 

SALVADOR SÀNCHEZ + SERGI GIBERT
Llicenciadats en Direcció escènica i Dramatúrgia i Interpretació, respectivament
Tots dos formen part de la Cia. de la casa Real, companyia resident al teatre Tantarantana, amb projectes 
com Assajar és de covards i Infants Terribles..

XAVIER VILLENA
Artista de teatre de màscares i professor de moviment i construcció de màscares
Ha treballat amb Comediants, La Cubana, El Tricicle, La Fura dels Baus, Ferruccio Soleri, Antonio Fava, 
Donato Sartori, Giorgio Strehleri, finalment, amb els Joglars. Diu que sempre ha pensat que a la màscara se 
l'ha de mirar de genolls!

DadàBarcelona



Ju
lio

l 2
01

5 
. T

AL
LE

RS
 D

’E
ST

IU

MÉS 
INFORMACIÓ

Informació i reserves
Ester Rovira
606 015 839
hola@dadabarcelona.com

DadàBarcelona
Lope de Vega 106, 3r  
08005 Barcelona
T + 34 933 075 369 
www.dadabarcelona.com


