MONTJUÏC19/20
11/03 A 5/04
#LaNostraParcella

@LaraDiezQuint

LA NOSTRA PARCEL·LA

text i direcció LARA DÍEZ QUINTANILLA
intèrprets
Judit Farrés
Marta Marco
escenografia i il·luminació Cube.bz
vestuari Catou Verdier
espai sonor Judit Farrés
i Efrén Bellostes
música Judit Farrés
direcció de moviment i coreografia
Fàtima Campos
ajudant de direcció Ramon Bonvehí
i els equips del Teatre Lliure
producció Teatre Lliure

_ espectacle en català
_ durada aproximada
1h. 15’ sense pausa
_ divendres accessibles
20/03 traducció simultània en
llengua de signes catalana per a
persones amb discapacitat auditiva
27/03 audiodescripció per a
persones amb discapacitat visual
_ aquest espectacle forma part
del bloc &espai

La nostra parcel·la forma part de la trilogia El buit de la
parcel·la oblidada, amb Omplint el buit (La Gleva, 2019)
i Les oblidades (Premi Teatre Akadèmia 2019).
Malgrat ser tres obres completament independents (es
poden veure per separat, en l’ordre que es vulgui, i no
es necessiten les unes a les altres per existir), tenen una
aroma que les uneix. Totes tres parlen de què fem els
humans amb l’espai-temps que ens toca viure, de com
construïm això que anomenem realitat, com organitzem
allò que considerem la vida i quines explicacions ens
donem sobre què hi fem, aquí.
Una trilogia de línia existencialista, en la qual Omplint el
buit parla de les persones que arriben, La nostra parcel·la,
de les que hi són, i Les oblidades, de les que hi van ser.
Existim sense saber ben bé com. No tenim ni la més
remota idea d’on venim ni d’on anem. Només sabem que
ocupem un espai-temps que, en certa manera, sembla que
comenci i acabi. Tot i que tampoc sabem ben bé què és el
principi, què és el final, ni si hi ha un principi i un final.
Per pal·liar aquestes circumstàncies d’incertesa,
disposem de multiplicitat d’explicacions existencials:
idees heretades, creences que sorgeixen d’experiències
personals, teories noves o afirmacions de la literatura
científica... cadascú de nosaltres s’acollirà a la que li
sigui més lògica, convincent i satisfactòria, o a la que doni
un major consol segons les circumstàncies particulars.
Això ens permetrà poder viure amb la tranquil·litat que
ens proporciona l’ordre i el sentit.
Si no, ens haurem d’acostumar a existir sostenint
el caos i el desconeixement fins que vinguin a donar-nos
una explicació...
La nostra parcel·la es passeja per l’origen d’aquests
dogmes, quan les normes i creences s’eleven a categoria

divina i sembla que existissin abans de l’existència.
Dogmes que precipiten la construcció de societats
organitzades en les quals s’esdevé la fluctuació inevitable
i constant entre la creació i la destrucció.
Amb La nostra parcel·la hem creat un univers micro que
permeti fer observable, surrealista i ridícul tot allò que
fem per donar sentit a la vida.
Volem agraïr al Teatre Lliure la confiança, la facilitat
i la meravellosa oportunitat de crear-nos una parcel·la
per a nosaltres. Gràcies a Les Volcàniques de la trilogia,
especialment, Bàrbara i Míriam. Gràcies a l’infinit de
persones que heu ajudat a la gestació i part del text,
en especial a l’Ana, el Mario, l’Àngels, l’Elisenda i l’equip
parcel·la. Gràcies Albert, Ernest, Pepe, Martí, Bernat, iaia,
Milena i Alexandre per acompanyar-nos i donar-nos forces
en aquesta aventura. I sobretot, gràcies a tots i totes per
venir. Vosaltres sou les creadores del sentit d’aquest espai
singular de trobada. Un sentit atemporal i interestel·lar. n
Lara Díez Quintanilla

PÀRQUING GRATUÏT! A la Pl. Margarida Xirgu des d’1 hora abans fins a 2 hores després del final de les funcions

RESTAURANT EL LLIURE
Montjuïc

Hi trobareu la zona de restauració, la
cafeteria i una magnífica terrassa, de
la qual podeu gaudir fins i tot a l’hivern!
La carta compta amb aliments de Km0
i ofereix varietat de plats, entrepans i peces
per picar. Encarregueu el sopar abans de la
funció i el tindreu llest en acabat!

OBERT ELS DIES DE FUNCIÓ _ De les 18h. fins a 2 hores després de la funció.

_ Diumenge de les 17h. fins a 2 hores després de la funció.
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