


Mercè Rodoreda  va escriure les “Flors de Debò”. Petits relats que
parlen de diverses dones, de les seves virtuts i mancances, en forma
de flors. Unes flors inventades que lluiten, viuen, sedueixen, canten…

Amb text extret de “Viatges i Flors” (M. Rodoreda, 1980), coneixem
aquestes flors producte d’una imaginació desenfrenada. 

Camellia, recull aquest petit somriure de l’escriptora i l’acompanya
amb música barroca per a dos violins, mentre una veu ens explica la
singular vida d’aquestes flors.

Versió curta 20'
Versió Llarga 45'

J.M. Leclair - Sonata V - Allegro ma poco
G. P. Telemann - Sonata G Major - Soave 
J. Halvorsen - Passacaglia on a theme by Handel 
J. P. Guignon - Tendrement
J. M Leclair - Sonata V - Presto 
J.M. Leclair - Sonata V - Andante
-
Guillemain - Sonata II - Allegro
G. P. Telemann - Fantasia nº 1
G. P. Telemann - Sonata G Major - Allegro
J. Ph. Rameau - Les Sauvages
G. P. Telemann - Sonata G Major - Andante

FLOR SENSE NOM
FLOR FELICITAT
FLOR NEGRA
FLOR VERGONYA
FLOR GOTA DE FÈL
FLOR D'AIGUA
FLOR SOLA
FLOR MÀGICA
FLOR CERIMONIOSA
FLOR DE FOC
FLOR VERMELLA
FLOR MORTA

sinopsi

teasersprograma
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FLOR SENSE NOM

CAMELLIA - CIA DELL'ANIMA  

FLOR FELICITAT

https://www.youtube.com/wa

tch?v=bxRLrB_5YnE&t=7s

https://www.youtube.com/wa

tch?v=kekmVA4R8uw

https://www.youtube.com/watch?v=bxRLrB_5YnE&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=kekmVA4R8uw


la companyia

Cia. Dell’Anima comença a crear des dels seus inicis acompanyada

de diverses disciplines: la música, la dansa i el text. Formada

per Neus Elfa (ballarina i actriu) i Mireia Vila (violinista i direcció),

la companyia arrenca la seva trajectòria el 2015 per la creació de la

peça  Elisabetta, que des de llavors ha girat per la Península i

Balears participant en diversos festivals com AD Festival o el Festival

Micròmetre.

Amb una proposta innovadora, atractiva i amena per al públic, han

iniciat la seva trajectòria amb molt bona acollida. Les seves

produccions combinen el moviment, la poètica del text i la música

barroca que s’articulen creant un nou llenguatge.

Amb  Camellia  arriba la segona producció de  la companyia,  que

aposta  un cop més per la interacció de diverses arts,  i manté la

sensibilitat, proximitat i profudinditat de les seves peces.

Compten ara amb Marta Codina  (actriu) i Olga Truman  i Mireia

Vila (violins) per portar el text de Mercè Rodoreda a l’escenari.



currículums

MIREIA VILA (idea original, violí))

Obté el Grau Superior al  Conservatori Superior de Música del Liceu  amb

Corrado Bolsi i posteriorment, el Màster en interpretació a l'Escola Superior

de Música de Catalunya (ESMUC) amb Ieva Graubina. 

Actualment encapçala i dirigeix Cia dell'Anima  amb els

espectacles  Elisabetta  i  Camellia. Des de 2017, forma part de diversos

espectacles dins la programació infantil del Palau de la Música Catalana.

MARTA CODINA (actriu)

Actriu graduada per l’Escola de Cristina Rota  (Madrid). Ha impartit cursos

amb Álex Rigola, Mariano Barroso, Marc Martínez i Pep Armengol. 

En  cinema  destaca la seva participació a  Ignacio  de Paolo Dy i  Brigid i

Alienor  de Joan Solana. En  TV  ha treballat en Ángel o Demonio,  11-M- Los

hechos probados,  Sé quién eres,  La Riera,  Com si fós

ahir. En teatre, Explica’m un conte D’Elisenda Guiu, Omplint el Buit de Lara

Diez, Vis a vis a Hawaii de Jose Luis Alonso de Santos i actualment es troba

protagonitzant  Pijamas  de Ferran González.  Kazajistán és la seva primera

obra com a dramaturga.

OLGA TRUMAN (violí)

Violinista  formada a  l’Escola Superior de Música de Catalunya

(ESMUC).  Obté el Grau Superior  amb Vera Martínez i el Màster en

Interpretació a l’Utrecht Conservatorium  (Holanda) amb   Elizabeth

Perry. Com a solista, ha tocat amb diverses orquestres a Paraguai, Holanda,

Espanya i Argentina. 

Integrant de Elles duo i el Nadal String Quartet amb qui va ser convidada a

tocar a la prestigiosa sala de concerts Concertgebouw (Amsterdam).



contacte 

CONTRACTACIÓ

Mireia Vila 

ciadellanima@gmail.com

616.932.790  

PREMSA

Carlos Moreno

cmoreno@microscopi.cat

670.051.453

@cia.dellanima

@ciadellanima

@cia.dellanima

www.ciadellanima.cat

https://www.instagram.com/cia.dellanima/
https://twitter.com/ciadellanima
https://www.facebook.com/cia.dellanima
https://ciadellanima.cat/

