
 

 

 

FUNCIONS DE DIFERENTS ESPECTACLES DE MONS DANSA  

DURANT EL MES D’ABRIL 

 

Momentari        Wabi-Sabi          Mons (Quan tanco els ulls) 

- Momentari es podrà veure, l’1 d’abril, al Théâtre de la Mure (França), a les 09:30h, a les 14:00h i ales 

20:30h. 

Sinopsi de l’espectacle Mons (Quan tanco els ulls): 

Tari és el nom d’un personatge estrany: un col·leccionista que ens ensenyarà la seva especial col·lecció, una 

col·lecció que ha anat creant al llarg dels anys, dedicant molt de temps a observar, sentir i descobrir on 

s’amaga la veritable felicitat... Una col·lecció de moments simples i senzills que passarien desapercebuts als 

ulls de la majoria de la gent, però on ell ha descobert que s’amaguen les coses més importants de la vida. 

“Momentari”, un veritable inventari de moments, un viatge ple de sensacions, colors, sons, imatges… 

- Wabi-Sabi es podrà veure, el 10 d’abril, a les 10:15h, a l’Ateneu d’Igualada en el marc de la Mostra 2016.  

Sinopsi de l’espectacle Wabi-Sabi: 

Quantes històries queden rebregades dintre dels papers que els dibuixants, escriptors i poetes llencen a la 

paperera? Hem descobert que aquestes històries es queden adormides dins dels papers esperant que potser 

algú les vingui a rescatar. De vegades aconsegueixen escapar-se i se’n van volant a la recerca d’un cap que 

els hi deixi un lloc. Històries, embolicades, trencades, rebregades… Històries de paper… Les deixem sortir? 

- Mons (Quan tanco els ulls) es podrà veure, el 27 d’abril, a l’Auditori Municipal de Calldetenes, a les 

10:30h; i el 28 d’abril, al Teatre Cirvianum de Torelló, a les 10:30h. 

Sinopsi de l’espectacle Mons (Quan tanco els ulls):  

Inspirat en el treball de l’escriptor i il·lustrador Jimmy Liao, aquest espectacle dirigit a tots els públics ens 

apropa a aquests mons íntims on anem quan les coses no van bé, a aquests mons imaginaris on trobem la 

seguretat, on es respira tranquil i es camina a poc a poc. Uns mons plens de color, de formes màgiques i 

insòlites, on tot és possible. 

 


