
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partitura de Mússorgski ens endinsarà en un món de moviment i 
plàstica. Cinc ballarins interpretant personatges, en un llenguatge de 
dansa clàssica que ens faran viatjar per un món de sensacions plàstiques. 

Música, imatge i dansa es fusionen amb la plàstica mes contemporània 
oferint una interpretació actual i engrescadora. 
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Fitxa artística: 
Música:  
Modest P. Mússorsgki. 

Direcció i coreografia:  
Roser Muñoz, Joan 
Boix 

Escenografia i vestuari: 
Miquel Setó 

Il·luminació: 
Carlos Rueda 

Adaptació musical: 
Xavier Oró  

Durada de l´espectacle:  
45 minuts 
 
 
 

Concepte. 
Quadres d'una exposició és una famosa suite de 15 peces musicals, composta per Modest 
Petrovich Mússorgski el 1874. Mussorgski va escriure l'obra per a piano, però 
possiblement és més coneguda per les diferents orquestracions i arranjaments d'altres 
músics i compositors.  

En 1873 mor Viktor Hartmann, arquitecte, dibuixant i 
pintor aficionat, amic íntim de Mussorgsky. Com a 
homenatge pòstum es va preparar una exposició amb les 
seves obres en l'Acadèmia Imperial d'Arts de Sant 
Petersburg que va ser la que va inspirar al músic per 
compondre aquesta suite, est és el motiu pel qual al principi 
es va dir suite Hartmann. 

L´espectacle “ Quadres d´una exposició” pretén, a través 
de la dansa, donar un pas mes enllà de la idea original de 
Mussorgsky de descriure musicalment els quadres de 
Hartmann. 
Així ,utilitzant el llenguatge de la dansa clàssica, es vol 
visualitzar i expressar amb el moviment, el sentiment que 

el compositor va voler plasmar en cadascuna de les seves peces.  
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Música, dansa i pintura (en forma de projeccions) es donen la mà en aquest espectacle al 
llarg de les 15 peces musicals, extraordinàriament descriptives de 10 quadres vistos 
aquesta vegada des d'un punt de vista mes contemporani que els originals de Hartman. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Música 
La suite va ser ideada en principi per a piano sol, però posteriorment es van fer diverses 
versions per part de diferents autors per ser interpretada amb orquestra (Tushmalov, 
Funtek, Wood, Stokowski, Macal…), la més famosa sense cap dubte i la que ha donat 
fama a aquesta obra fins a tal punt que gairebé sempre es toca amb orquestra, és la de 
Maurice Ravel estrenada el 19 d'octubre de 1922 a París. 

Les peces estan entrellaçades per donar unitat amb el tema Promenade (passeig), el qual 
s'escolta a l'inici i entre peces, mentre l'espectador va de sala en sala per visitar els quadres. 
Musorgski recorre a la repetició de la peça, que simula el recorregut del visitant per 
l'exposició. El tractament d'aquest tema és el que descriu l'acció i crea la tensió: apareix 
íntegre la primera i cinquena vegada i fragmentat entre tots dos dues. Després de la 
cinquena repetició desapareix per començar a barrejar-se motívicamente amb els quadres: 
el que significa que el visitant ha deixat de ser un nero espectador i ha entrat al món 
dibuixat. 
 

Quadres: L´espectacle 

La proposta d’escenografia i vestuari vol ser el contrapunt al to eminentment clàssic de la 
dansa d’aquest espectacle. Ens servirem de noves tecnologies i estètiques contemporànies. 
L’ús de vídeo, amb imatges reals i animacions, que es projectarà sobre una pantalla al fons 
de l’escenari, prendrà el format, a l’inici de l’espectacle i durant les intervencions del 
“visitant de l’exposició”, d’una visita guiada a un museu amb ulleres de realitat virtual. 

Amb l’entrada de públic a la pantalla s’hi projecta de forma fixa la façana d’un antic 
museu. S’inicia l’espectacle amb una videoprojecció, en pla seqüència subjectiu, que 
mostra la guixeta on es compra l’entrada del museu i el recorregut, a través de portes i una 
gran escalinata fins a una paret on s’hi veuen quadres. En tocar el quadre que queda a mà 
dreta apareix al costat un text explicatiu.  
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A la videoprojecció, el visitant torna la vista al quadre del mig. Aquest cop, el quadre es 
va transformant. La imatge del quadre acabat es va transfigurant en els estadis anteriors, 
com si féssim un rebobinat. La línia és cada cop més bàsica fins a tornar al llenç en blanc. 
Mentre això ocorre, a l’escenari, ballen dos personatges, només vestits amb uns mallots 
blancs dibuixats amb línies molt bàsiques, com si fossin esbossos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la videoprojecció el procés de rebobinat es reverteix i el quadre torna al seu estadi 
normal. El visitant passeja la mirada per la paret plena de quadres. Un li crida l’atenció: 
és El vell castell, que mostra una escena bucòlica d’un trobador tocant el llaüt davant un 
castell de l’Edat Mitjana. De l’escena general, es passa a detall. El balcó sota el que canta 
és buit. A l’escenari, dos ballarins interpreten un pas a dos. Entenem que és l’escena 
d’amor que imagina el trobador.  

Tornem a la videoprojecció i el visitant passeja entre quadres. Aquesta vegada el que crida 
la seva atenció és la imatge que mostra un nen assegut sobre una pilota mentre un altre li 
estira els cabells. Un tercer s’ho mira, des de darrera, rient. Un feix de llum sobre un racó 
de l’escenari mostra la mateixa escena. S’inicia el pas a tres de Les Tulleries.  
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El final de la peça musical s’interromp per forts sorolls. El pas a dos de Bydlo (el carro de 
bous) s’emporta l’alegria dels nens.  

La videoprojecció torna després del Carro de bous. Veiem la paret plena de quadres, 
estàtica. A l’escenari apareixen tres personatges, dos entren d’un costat i el tercer en sentit 
contrari. Ensopeguen. Els ballarins interpreten la dansa dels pollets sortint de l’ou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La videoprojecció torna a prendre vida, però ja no hi ha visitant. La imatge es desplaça 
fins al quadre que mostra dos jueus dialogant al voltant d’una taula. No es queda en la 
visió global: es segueix acostant fins al detall diminut d’unes nimfes dins l´ampolla. Duo 
de nimfes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguirem al mercat de Llimones centrant-nos en el soroll i el moviment que són difícils 
de plasmar en una imatge fixa en dos dimensions. Per a aquest fi, en aquest cas la 
videoprojecció mostrarà un interior de mercat, com en una maqueta, en un entorn 
tridimensional, i amb so ambient. 
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Contrastarà amb el bullici del mercat, el silenci contemplatiu de les catacumbes.  

Per a la Cabana sobre potes de gallina la bruixa, una il·lustració animada sobre la pantalla 
representant la silueta de la bruixa seguirà el moviment dels intèrprets com si els dirigís a 
la seva voluntat. 

Per a l’últim quadre la projecció canvia completament. Com la Porta de Kiev havia de ser 
homenatge als herois, aquest darrer quadre ha de ser homenatge a la dansa i als seus 
intèrprets: a la pantalla s’hi projectarà la gravació de la interpretació que està ocorrent a 
l’escenari a vista d’ocell, de manera que pot semblar que és imatge a temps real.  

 

Equip Artístic: 
Direcció i Coreografia: Roser Muñoz i Joan Boix 

Roser Muñoz, Joan Boix: 
Tant en Joan Boix com la Roser Muñoz són excepcions i realitats 
del panorama de la Dansa Clàssica Catalana. 

Nascuts a Catalunya i amb una trajectòria 
a nivell internacional com a Primers 
Ballarins en diverses companyies, tenen 
com a equipatge professionals haver 
interpretat els primers rols del repertori 
clàssic. 

Als escenaris han ballat grans obres com:  
La Bella Dorment, El Trencanous, El Llac 

dels Cignes, Giselle, Don Quixot... treballant per als millors 
coreògrafs de renom internacional. Tota aquesta conjunció 
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d’experiències artístiques els hi dóna una percepció privilegiada del panorama de la Dansa 
Clàssica actual. 
Desprès de 20 anys sobre els escenaris d’arreu del món i compaginant els últims anys amb 
la docència, decideixen tornar a Barcelona amb noves forces per intentar, a través de la 
pròpia experiència acumulada, aportar els seus coneixements a les noves generacions de 
ballarins 

Escenografia i Vestuari:   

Miquel Setó: 
La vida d’aquest targarí està estretament lligada a les arts escèniques en tots 
els seus àmbits. Actor, director, escenògraf, des de fa una dècada és l’alma 
mater d’EFÍMER, l’empresa que dirigeix, dedicada a produir espectacles de 
carrer de gran format. A més de les produccions pròpies, EFÍMER assessora 
i col·labora també en produccions alienes. 
 

 

                         Fotos: Pedro Vidal ©  

 

 

 

 

Necessitats Tècniques:  

Escenari mínim 12X10 - Ciclorama blanc - Linòleum de dansa - 
Projector amb capacitat d'omplir tot el fons - 2 tècnics del teatre- 
Les memòries i efectes de llums s'adaptaran a les disponibles en el 
mateix teatre. Més informació sobre l’espectacle. 
https://www.cdcbarcelona.com/gisellecat  
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o contractació: info@cdcbarcelona.com  

 


