
[versos sobre un tejado errante] 



Concepte i coreografia BARBARA CAPPI // Interpretació BARBARA CAPPI, GORETTI PIÉ, ROSALÍA ZANÓN  

// So en directe FEDERICA PORELLO I SERGIO CAMACHO  

// Il·luminació i acompanyament tècnic XAVI MORENO // Mirada externa CARMEN GÓMEZ  

// Fotografia i vídeo TRISTÁN PÉREZ-MARTÍN 

 // Producció i distribució MÉTRICA BÁRBARA AMB LOLA RODRÍGUEZ  

// Coproducció FIRA TÀRREGA  

// Amb el suport de: CAN BATLLÓ, DANSEU FESTIVAL, L’ANIMAL A L’ESQUENA, LA PODEROSA, DEPARTAMENT DE 

CULTURA GENERALITAT DE CATALUNYA, ROCA UMBERT Y MOVIN’UP SPETTACOLO – PERFOMING ARTS 

Inspirada en el treball manual, “De una en una” combina característiques del 
teatre visual, de la dansa i del teatre d'objecte.  
A partir de la manipulació de seixanta teules, tres intèrprets dibuixen 
paisatges visuals i sonors que responen a un pacte de construcció conjunta.  
En el silenci cru d'un imaginari rural, entre aspror, fragilitat i pes, 
apareix un tracte entre matèria i pell. 





 

De una en una és un projecte d'arts escèniques que combina 

característiques del teatre visual, de la dansa i del teatre d'objecte. 

Construïda per a tres intèrprets i seixanta teules, la peça investiga la relació 

entre cos i matèria: manipulem teules, construïm arquitectures en moviment 

i explorem en directe el so produït pel moviment de les teules mateixes. 

Radicada en la fascinació per un paisatge de treball rural De una en una 

indaga ombres i racons de la ciutat: claustres, patis, fàbriques 

abandonades, camps o espais urbans en reconstrucció. 

Apostem per un treball manual i d'equip, per una poètica del silenci i de 

paisatges en transformació.  

El desig de la peça és convidar el públic dins d'un imaginari càlid i cru 

que desperti un sentit de llar, intimitat, escolta i complicitat. 

El projecte assumeix el plantejament polític i dramatúrgic d'un treball 

artesanal. Treballem amb teules antigues, possiblement fetes a mà.  

No juguem al desgast sinó a una negociació constant entre matèria i pell: 

entre aspror, fragilitat i pes. 

ENLLAÇOS D'INTERÈS 

SOBRE EL PROJECTE 

WEB DE LA COMPANYA 

TEASER 

VÍDEO INTEGRAL:  VERSIÓ NOCTURNA 

VERSIÓ DIURNA

Estrena 2021 

Espais no convencionals  

Exteriors o interiors  

30 minuts 

Sense text 

Tots els públics 

https://vimeo.com/579540210
https://metricabarbara.com/
https://vimeo.com/667236439
https://vimeo.com/648923412/78aee2d152
https://vimeo.com/757926617/877070c003




Métrica bárbara és el pseudònim que la coreògrafa Barbara Cappi escull el 2019per al grup de treball que l'acompanya 

en les seves creacions artístiques. L'estil de la seva investigació juga entre els intersticis de: allò bell, brut i bastard. 

// BELL. Ensopeguem amb la idea de l’elegància. 

// BRUT. De vegades ens agraden les coses crues. 

// BASTARD. No sabem gaire bé de qui som filles. 

Amb el projecte De una en una ha rebut el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (OSIC) i 

el Suport a la Creació de Fira Tàrrega durant el 2020 i, el 2021, de l'associació Giovani Artisti Italiani (GAI) i del 

Ministeri de la Cultura italià (MiBAC). 

El 2021 Métrica bárbara exhibeix el seu projecte a festivals del territori català com Fira Tàrrega, Dansàneu, Tangent, 

Danseu, Circuit Nòmada, Moujuïc, Natures, així com al centre de creació L’Animal a L’Esquena, entre altres. 
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