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«Coneixen vostès les regles del joc de les dames?
… Els hi explicaré quines són les seves regles.

La primera és que no es poden fer dues jugades al mateix temps.
 La segona, que només es pot moure cap endavant i no cap

endarrere. I la tercera, que quan s’ha arribat a l’última &la, es pot
moure cap a on un vulgui.»

Martin Buber



NAQBA*,és un espectacle sobre les relacions humanes.
Un testimoni de les persones que queden després del conflicte per donar veu als
que ja no hi són. Un diàleg entre el circ (màstil, trapezi fix i de vol) i la
dansa sobre  diverses històries basades en fets reals.
L’últim vals com a metàfora dels últims moments de vida.

*terme àrab que significa catàstrofe o desastre



*(veure rider amb el detall de totes les necessitat t�cniques
enviat conjuntament amb el dossier)

FITXA TÈCNICA
opció per a sala i carrer

NECESSITATS T�CNIQUES CARRER
-L’espai esc�nic ideal �s de 18x25m (amb bar i

grades incloses) en cas de ser inferior contactar
amb la companyia per veure l’adaptaci� a l’espai.

-L’estructura del p�rtic necessita un espai
horitzontal del 12x16m.

-5 punts d’anclatge o contrapesos equivalents a
1000kg cada un.(Possibilitat que la companyia

realitzi els punts d’anclatge )

-2 tones de sorra o vermiculita

NECESSITATS T�CNIQUES SALA
-Espai minim escènic de 8x10x8m

-5 punts d’anclatge o contrapesos equivalents a
1000kg cada un
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EQUIP ARTÍSTIC
Griselda Juncà Casas
Joan Lavandeira Thoms
Joana Olasagasti
Jorge Albuerne Juanco
Marco Lissia
Miguel Fiol Duran
Oriol Escursell Domènech
Sabrina Catalan Medina

DISSENY DE LLUMS I SO
Joan Lavandeira

COREOGRAFIA
Miguel Fiol

IDEA ORIGINAL
Oriol Escursell Domènech



VIDEO TEASER
https://vimeo.com/188889876
https://vimeo.com/244378515



Agraïments
Ajuntament de Villalba dels Arcs, Aimar Perez Gali,
Aleix Escursell, Anna Pascual, Béné Carrat,
Biblioteca Comarcal Joan Arbó d'Amposta, Cisco
Escursell, Cronopis, Daniel Guerrero FesticAM,
Isidro, Jordi Princep, La Central del Circ, Laura
Alcalà, Laia Santanach, Magdalena Lanas, Marcelina
Garcia, Marta Garcia, Montserrat Domènech,Ona Mestre,
Paula Grande,  Pere Escursell, Pilar Soler, Ramon
Domènech, Sarah Anglada, Teatre-Auditori de Sant
Cugat del Valles, Vins del Tros.

CONTACTE
info.naqba@gmail.com
0034 680 683 324
www.ultimvals.com
@ultimvals


