
 
CONVOCATÒRIA OBERTA A L’ESPECTACLE 
PARTICIPATIU TRIGGER OF HAPPINESS  dels autors  ANA 

BORRALHO I JOÃO GALANTE al MERCAT DE LES FLORS   
 

Tens entre 18 i 23 anys?       

Vols participar en un espectacle per a joves sense 
experiència escènica com tu?  

 

 

Un espectacle participatiu amb joves d’entre 18 i 23 anys que, després de realitzar un 
taller, es pregunten per la felicitat. Damunt l’escenari a través d’una versió amable del 
joc de la ruleta russa, ens parlen dels seus somnis, de conflictes, riscos, d’identitats, 
de les seves visions i experiències…  Aquesta peça de 2017 ja s’ha pogut veure a 
festivals i programacions d’arreu del món. 

 
CALENDARI D’ASSAJOS I FUNCIONS 
 
Workshop preparatori: 28, 29 i 30 de setembre, i de l’1 al 4 d’octubre 2018 (de 18h a 22h)  
Funcions:  5, 6 i 7 d’octubre a la sala OM del Mercat de les Flors (a les 20:30h)  
 
 
Amb la col·laboració d’El Ventilador Cultural  



Si estàs interessat/da envia aquesta fitxa a: participa@mercatflors.cat  
 

 

FITXA D’INSCRIPCIÓ A L’ESPECTACLE “TRIGGER OF HAPPINESS”, 

Mercat de les Flors, octubre 2018. 

 

Nom: 

Cognoms: 

e-mail:  

Telèfon: 

Direcció:  

NIF: 

Data de naixement: 

 

 

Explica’ns perquè t’agradaria participar: 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

TRIGGER OF HAPPINESS 
 
Un joc mortal a la recerca de la felicitat.  
 
Trigger of Happiness és una peça participativa amb joves d’entre 18 i 23 anys que, 
després de realitzar un taller, es pregunten per la felicitat, i ho fan en una societat que no 
és especialment feliç. Aquests joves es despullen emocionalment damunt l’escenari a 
través d’una versió amable del joc de la ruleta russa i ens parlen dels seus somnis, 
conflictes, riscos, identitats, de les seves visions i experiències... És una reflexió sobre les 
transformacions de la societat actual i les expectatives d’aquests joves adults. Aquesta 
peça de 2017 ja s’ha pogut veure a festivals i programacions d’arreu del món. 
 
Ana Borralho i João Galante, directors artístics del Festival d’Arts Performatives 
Verão Azul i comissaris del Festival de Música Electrònica Electrolegos a Portugal, 
treballen junts des de l’any 2002 en els àmbits de l’art performàtic, la dansa, el teatre, 
la instal·lació, la fotografia, el so i el vídeo explorant formes amb la convicció que 
l’art és part de la societat i que ha de ser actiu i transformador i existir en 
comunicació directa amb la gent. 
 
Els dotze joves, que per la voluntat expressa de la companyia no han de tenir vinculació 
amb cap activitat artística ni performàntica, seran escollits pel Mercat de les Flors en 
col·laboració amb la pròpia companyia. 
 
 

Coproducció Mercat de les Flors 

 


