
QUINZE 
VINt-I-dos
diàlegs creatius entre disciplines artístiqUes

3a 
edició

divendres 4 i dissabte 12 de desembre de 2020
19:30 h · sala gòtica de l’hospital de sant andreu
                        (entrada per plaça hospital)



*

Emmarcat dins l’eix Batega del projecte Manresa 2022, el cicle Quinze Vint-i-dos ofereix 
una lectura renovada de conceptes ignasians i dels valors que acompanyen Manresa 
2022 a  través de la música i les arts escèniques.

Així, el Quinze Vint-i-dos presenta per tercera vegada diàlegs creatius entre artistes de 
diferents disciplines que ocorren per primer cop i davant del públic. La seva singularitat 
rau en què no hi ha assaig previ entre els artistes, que interaccionen a l’instant i creen 
un espectacle únic i efímer al mateix temps que el públic l’està veient.

En aquesta tercera edició, els diàlegs artístics tindran lloc a la Sala Gòtica de l’Hospital 
de Sant Andreu.

Sala Gòtica 
de l’Hospital de Sant Andreu
(accés per plaça Hospital)

3a edicióQUINZE VINt-I-dos 

Veu + piAno + dAnsA AcrobàticA

La pertinença, el pertànyer a algun lloc, a un 
col·lectiu, a una terra. 

El piano del Joel posa la melodia i la Berta la veu  
a temes musicals seleccionats per a l’ocasió  
tot dialogant en directe amb el moviment i les 
acrobàcies del Quim.

Entrades:
7€ · Abonament per als dos espectacles: 12€
Venda a manresa2022.cat, manresaturisme.cat i oficina de turisme de Manresa

DISSABTE 12 DE DESEMBRE · 19:30H

PERtINENÇA
AMB berta sala, joel díaz 
i quim girón

DIvEnDRES 4 DE DESEMBRE · 19:30H

transformació 
amb mireia cirera, dani ledesma, 
ricard cots i sergi padilla

teAtre + bAix + guitArrA eLèctricA

La transformació, el canvi, el reconeixement, la 
identitat, l’existència.

La Mireia i el Dani interpreten una selecció de 
textos teatrals de diferents orígens i dialoguen 
amb l’espai sonor creat pel baix del Ricard i la 
guitarra elèctrica del Sergi.

Amb el suport de


