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EXABRUPTE

Una dona absorta, massa cansada i ja trencada, en el
periple de la maternitat; una maternitat normativa que
silencia allò brut i fràgil. Una dona fragmentada i
desorientada, presa de la por, la culpa i la ràbia, que
necessita cridar ben fort i fer visible la soledat de la criança
dins d’una societat que delega les cures en la dona. I
darrere aquest precipici, el pols de la vida, la pulsió de
l’amor, l’entrega i la tendresa; cap a ella, cap als fills, cap a la
vida! 

Exabrupte és una peça de dansa i gest que reflexiona sobre
el paper de la maternitat a la nostra societat.

Un espectacle íntim i fràgil, públic i resistent, com les
vicissituds de la maternitat. 



SOBRE EXABRUPTE
Amb aquesta peça vull traduir l’experiència materna en un
llenguatge on el cos, el gest i la dansa en siguin els elements
constituents. I això ho vull fer amb dues intencions: d’una banda,
amb una motivació personal, com a acte catàrtic i com a
materialització del meu llenguatge artístic; de l’altra, amb una
motivació social, per posar la maternitat com a protagonista de
l’escena i mostrar-ne les parts més fosques, les que queden omeses
i enterrades en els cossos de moltes dones. Vull visibilitzar-les per
aconseguir una expressió de la maternitat més ajustada a la realitat.
Exabrupte neix d’una necessitat personal de reflexionar sobre la
meva pròpia vivència com a mare i de generar un debat sobre el
paper que donem a la maternitat en la nostra societat.



Maria Garriga

Formada a l’escola AREA de
Barcelona, el 2004 entra a formar
part de la Companyia Trànsit de
Maria Rovira fins el 2012. Alhora,
treballa com a docent de dansa i
expressió corporal a diferents
escoles i projectes educatius.
Després de formar-se en
moviment expressiu del sistema
Río Abierto amb Graciela
Figueroa, el 2013 crea el projecte
Bellànima, espai d’expressió per a
la vellesa, on es fa arribar la dansa
i l’expressió corporal a les
residències geriàtriques i centres
de dia.

Paral·lelament ha treballat com a
coreògrafa i assessora de
moviment en diferents
espectacles de Moisès Maicas,
Alba Sarraute i Pere Anglas.
Actualment, després d’un període
dedicat a la maternitat, reprèn la
seva trajectòria artística amb la
creació i interpretació de la peça
Exabrupte.

Anna Pascual

Després de seguir les formacions
de les escoles Rogelio Rivel a
Barcelona i Flic a Turin, i
d’especialitzar-se en portés
acrobàtics i perxa xines, s’estableix
a Barcelona i integra la companyia
Psirc amb la qual crea, el 2012, el
seu primer espectacle Acrometria.

Paral·lelament, ha treballat en
diversos projecte amb Animal
Religion, Circ Teatre Modern, Los
Galindos i amb el director Roberto
Magro en la seva creació Silenzio.
Actualment comença la segona
creació de PSIRC, que s’estrenarà el
2022, i forma part de l’equip artístic
de la companyia Alba Sarraute &
Les Ofèlies.

Ha impartit cursos de perxa xinesa
a l’Escola de Circ Rogelio Rivel a
Barcelona, a la Scuola di Circo Flic
de Torino, a la Universitat de Circ
de Suècia i a l’Associació de Circ
Cronopis a Mataró. Actualment
comença a fer acompanyament
artístics i co-direccions en diverses
companyies novells de Catalunya
com Madame Gaüc, Cia nom
provisional i Cia mov-i-ments.

EQUIP



Joan Cot 

Compositor, percussionista, director
i productor musical interessat en
l’art contemporani i la
interdisciplinarietat. S'ha format en
composició musical a la University
College Falmouth i al Dartington
College of Arts del Regne Unit, on es
va formar en composició clàssica-
contemporània i en improvisació
lliure. Ha escrit obres per a
formacions contemporànies, de
jazz, música per a projectes
interdisciplinaris (circ, dansa, teatre,
literatura i poesia) i música per a
curtmetratges, llargmetratges i
anuncis. Actualment la seva música
es desenvolupa principalment dins
el camp de l'electrònica
experimental. Ha treballat amb
Animal Religion, Los Galindos, Circ
Vermut, Julia Mariscal, Cia.
Psicoproject, Emma-Jane Martin, Cia.
Nom Provisional, Cia. Mov-i-ments,
entre d’altres, i ha actuat a festivals i
teatres com el TNC, Temporada Alta,
Mercat de les Flors, Teatre Lliure,
Festival Terrassa Noves Tendències i
C!CAF.



I m’alço ben amunt i amb la mirada ben alta, clamant als quatre vents que
els nostres relats no són trivials i que la nostra maternitat és pública,

social, cultural, intel·lectual; digna de ser visible, escoltada i prioritzada.



FITXA ARTÍSTICA
Idea i creació | Maria Garriga
Direcció artística i dramatúrgia | Anna Pascual
Interpretació | Maria Garriga
Assessorament moviment | Roser Tutusaus i Anna Rubirola
Assessorament coreogràfic | Carla Piris
Disseny d'il·luminació | Wanja Kahler
Creació musical | Joan Cot
Vestuari | Mina Trapp
Fotografia i vídeo | Caterina Angeloni - El Gato Productions

TEASER I
TEASER II
TEASER III

https://vimeo.com/571371480
https://vimeo.com/571373689
https://vimeo.com/manage/videos/710152255


Amb el suport de:

Contacte: 
Maria Garriga
 +34 660 696 374
mariagarrigasalgado@gmail.com

https://vimeo.com/user144592014
https://www.facebook.com/mgarrigasal
https://www.instagram.com/mgarrigasal/

