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Montjuïc Sala de lectura - del 20 al 25 de gener 
Mi gran obra (un proyecto ambicioso) 
creació i direcció David Espinosa 
 

 

intèrprets 

David Espinosa i cia. Hekinah Degul 
 

 

espai escènic AiR i David Espinosa / música i so Santos Martínez i David 
Espinosa 
 

 

ajudant de direcció África Navarro 
 

 

distribució M.O.M. El Vivero 
 

 

coproducció El Local Espacio de Creación i el Centre d'Arts Escèniques de 
Terrassa 

amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i l'INAEM - Ministerio de Cultura 

projecte becat pel Programa d'Artistes en Residència de Bilbaoeszena 
 

espectacle en castellà 
durada 1h. sense pausa 

seguiu #migranobra al twitter 
 

horaris: de dimarts a divendres a les 18:30h. / el dissabte a les 17h. i a les 18:30h. / el 
diumenge a les 16h. 

preu: 15€ 
 

 



 

temporada 2014/2015 www.teatrelliure.cat 3

 

David Espinosa ens presenta un espectacle de gran format a escala petita. 
Juguem amb la falta de pressupost, la precarietat i l'opulència? 

 

“Tracta ni més ni menys, d’esbrinar fins a quin punt es pot millorar la condició 
moral i física de l’espècie humana, oposant alhora un dic a les guerres, a les 
revolucions i als motins. És l’empresa més santa que s’hagi pogut imaginar; 
perquè els seus beneficis han d’abastar, no a un sol poble, província o nació, 
sinó a tota la humanitat, sense costar ni una gota de sang, ni una llàgrima.” 

Manuel Sagrario de Veloyn (1841) 

 

Els altres espectacles del recorregut DINERS d’aquesta temporada són: 

Dido Reloaded / Go, Aeneas, Go! d’Òpera de 
Butxaca i Nova Creació 

Ruz - Bárcenas de Jordi Casanovas direcció 
Alberto San Juan 

Frank V (opereta d'una banca privada) de Friedrich 
Dürrenmatt  
versió Sergi Belbel direcció Josep Maria Mestres 
Montjuïc - del 16 d'abril al 17 de maig 

 

TOT PELS DINERS 

Mammón creació i direcció Nao Albet i Marcel Borràs 
Montjuïc / Espai Lliure - del 10 al 26 d'abril 

Cleòpatra creació i direcció Iván Morales 
Montjuïc / Espai Lliure - del 6 al 24 de maig 

L'onzena plaga dramatúrgia Victòria Szpunberg  
creació i direcció David Selvas / La Kompanyia Lliure 
Montjuïc / Espai Lliure - del 4 al 21 de juny 
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Mi gran obra és el que jo faria si tingués un pressupost il·limitat, el teatre més 
gran del planeta, tres-cents actors en escena, una orquestra militar, una banda 
de rock, animals, cotxes i un helicòpter. Mi gran obra és una utopia.  

La realitat en què sempre ens hem mogut com a artistes es caracteritza per la 
precarietat i l'escassetat de mitjans, i precisament en els nostres treballs 
sempre hem posat l'accent en això: enginyar mecanismes per resoldre la falta 
de recursos, convertir la necessitat en virtut, subratllar les carències per 
potenciar el fracàs com a interès i motor de la creació. Per això, ara que som 
en una situació socioeconòmica complicada en què molt poca gent es pot 
permetre aquest luxe, ens sembla el moment idoni per abordar el nostre primer 
gran projecte, un projecte ambiciós.  

A Mi gran obra ens plantegem construir un espectacle de gran format sense 
estalviar despeses, desenvolupar totes les idees que tinguem per més cares 
que puguin ser amb material i amb un equip artístic il·limitat. Però és clar, amb 
un lleu matís: a escala H0. És a dir, pensant en gran i fent-ho en petit, fent 
servir plantejaments i tècniques pròpies d'un arquitecte.  

Continuant el nostre qüestionament dels límits de la teatralitat i aprofundint en 
l'interès de projectes anteriors sobre la idea de representació, en aquesta obra 
intentem generar una situació que posi en qüestió el sentit dels grans projectes, 
d'aquesta mena de creacions artístiques que mouen pressupostos alts i d'un 
rarament demostrable valor cultural veritable: obres faraòniques, molt efectistes 
i poc honestes, carregades d'ornaments però buides de contingut. El resultat 
n’és un joc formal d'on neixen diverses narratives no lineals, que són un retrat 
de la societat en què vivim i que contenen metàfores que cada espectador 
interpretarà a la seva manera. Imatges, accions i escenes bastant concretes 
que no segueixen cap argument ni tenen cap intenció discursiva. 

David Espinosa 
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Hekinah Degul 
creació i direcció David Espinosa / col·laboració África Navarro i Diego Dorado 
espai David Espinosa i AiR Maquetas y Proyectos de Arquitectura / música i so 
Santos Martínez i David Espinosa 
producció El Local Espacio de Creación / Festival Escena Contemporánea 2013 
amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

 

Amb aquest espectacle es presenta també la instal·lació Hekinah Degul. 

El títol repeteix les paraules que els habitants de Lil·liput criden a Gulliver quan es 
desperta ajagut a la gespa lligat de cap a peus, a la primera part dels Viatges de 
Gulliver de Jonathan Swift. 

Es tracta d’una instal·lació interactiva que deriva de la feina feta amb Mi gran obra. Tot 
posant en qüestió l’art megalòman, van aparèixer diversos materials relacionats amb la 
idea de mida i amb descontextualitzar espais reals i situacions, que no vam fer servir 
per a l’espectacle. Recuperats en aquesta instal·lació, plantegen un discurs crític i 
original a l’entorn del concepte mateix de representació. 

L’espectador assisteix a un espai real (en aquest cas, el foyer del teatre) i rep unes 
instruccions per fer un recorregut en el qual s’anirà trobant diverses escenes fetes amb 
miniatures i objectes reals. En algunes, hi pot intervenir fent alguna cosa per tal de 
poder veure-la correctament (fer servir una lupa o un microscopi, interactuar amb un 
enregistrament en directe...). A cada escena s’hi pot estar l’estona que vulgui, i no hi 
ha cap ordre preestablert. L’espectador habita aquests espais d’acord amb la seva 
necessitat, dins dels horaris marcats i respectant un màxim de visitants simultanis. 

Els Viatges de Gulliver segurament són una de les millors sàtires de la història de la 
literatura, i en especial de la literatura utòpica. Se’n té una imatge una mica infantil, 
però conté un discurs irreverent i modern, molt adequat a la nostra època actual. 
Evidentment, no n’hem volgut fer una adaptació, sinó fer servir d’inspiració els viatges 
del personatge pels quatre mons a l’hora de dissenyar el recorregut que pot fer 
l’espectador, en el qual es va trobant uns minúsculs habitants que li proposen accions 
relacionades amb alguns aspectes dels seus propis valors i comportaments. 
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el creador i director 

David Espinosa 
Elx, 1976 

És llicenciat en Interpretació Textual per l’ESAD de 
València. El 1994 comença a estudiar dansa 
contemporània, improvisació, c.i. i capoeira a València, 
Brussel·les i Barcelona. Treballa fent d’intèrpret en 
espectacles de teatre i dansa dirigits per Àlex Rigola, 
Sergi Fäustino, Mal Pelo, Las Malqueridas, Osmosis 

cie. (França), Lapsus- Alexis Eupierre i Sònia Gómez/General Elèctrica, Paul Weibel i 
Carles Alberola, entre altres.  

El 2006, amb África Navarro, funda l’Asociación El Local Espacio de Creación, que ha 
estat factoria dels espectacles Mi gran obra (un proyecto ambicioso) (2012); 
Desconcierto nº1 para teclado y fracasado (2011); La procesadora (2010); felicidad.es 
(2009), deliriosdegrandez@hotmail.com (2008), Desaladas Club (2007) i Propiedad 
privada (2005), la instal·lació interactiva Hekinah Degul (2013) i les peces de carrer 
Summertime (2008) i Agonías de lo imposible (2006). Aquests espectacles s’han 
presentat als festivals internacionals NET Moscou, FIT Festival Lugano, Festival de 
Terni, Biennale de Venècia, Cena Contemporânea de Brasília, F.I.T de Dourados 
(Brasil), Escena Contemporánea de Madrid, Alt Vigo, Bad Bilbao, TNT de Terrassa, 
Escena Abierta de Burgos, al cicle Radicals Lliures de Barcelona, a la Feria de teatro y 
danza de Huesca, Poblenou a Escena, Gira AECID per Mèxic, Guatemala i El 
Salvador; i en molts teatres i sales de l’escena contemporània estatal (Centro Párraga 
Múrcia, La Fundición de Bilbao, Manantiales de València, La Casa Encendida de 
Madrid, L’Antic Teatre de Barcelona, CAS Endanza de Sevilla, Teatro Pradillo de 
Madrid, i al circuit de la Red Teatros Alternativos…).  

Els seus espectacles posen en qüestió la idea de representació investigant els límits 
de la teatralitat i manipulant els elements de l’equació escènica actor/cos + espai + 
temps + espectador = teatre. Per mitjà de mètodes precaris i “low tech”, plantegen jocs 
formals que generen narratives que proporcionen a cada espectacle un caràcter i un 
format diferent, lluny d’etiquetes, sempre a mig camí entre les arts visuals, la dansa i el 
teatre. 


