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TURBA (WORK IN PROGRESS)

QUÈ POT FER UN COS? QUÈ PODEN FER MOLTS COSSOS?
creació i direcció COL·LECTIU MOS MAIORUM
part 1. anatomia de la turba
amb Nicolas Chevallier, María García Vera,
Mariona Naudin, Ireneu Tranis,
Alba Valldaura, Clàudia Vilà
i Clara Wasserman
part 2. proposta escènica: turba
amb Júlia Abelló, Tamara André,
Katia Armesto, Irene Buesa Escribà,
Jordi Calabuig, Fàtima Duarte, Lluïsa Eito,
Josep Maria Fuentes, Matías Giliberto,
Paolo Girelli, Francesc Madriles,
Laura Mateu, Mariona Naudin,
Arnau Pascasi, Mila Pascua,
Mariona Sebastián Cercòs,
Esther Taberner, Ireneu Tranis,
Alba Valldaura, Maria Vives Ingla
i Clara Wasserman
Col·lectiu Mos Maiorum
Mariona Naudin, Ireneu Tranis,
Alba Valldaura, Nicolas Chevallier
i María García Vera
espai escènic Clàudia Vilà Peremiquel
il·luminació Pol Queralt
so Guillem Llotje
recerca Pau Carratalà
producció executiva Pau Gómez
i els equips del Teatre Lliure
coproducció Col·lectiu Mos Maiorum
i Teatre Lliure
amb la col·laboració de l'INS Vila de Gràcia
agraïments Gonçal Mayos, Núria Solanas
i Lacera

En aquesta ocasió, el col·lectiu posa l’èmfasi en l’anàlisi
dels mecanismes de mobilització de masses. Aquest
punt de partida general ha estat el motor de la nostra
investigació documental, que s’ha realitzat a través
d’una etnografia exhaustiva sobre el tema des d’un
vessant antropològic i sociològic, amb l’ajut del sociòleg
i antropòleg Pau Carratalà. L’interès pel fenomen de
mobilització de masses parteix d’una inquietud que té a
veure amb la pregunta: què fa que un grup d’individus
s’ajunti per defensar un bé comú? Amb aquesta pregunta,
el col·lectiu ha volgut respondre una pregunta implícita:
què ens fa Humans?
Més enllà dels moviments de massa ideològics, com
poden ser l’actual populisme al món occidental o el
feixisme durant la primera meitat del segle xx, ens
interessa anar a l’arrel d’allò que ens fa humans:
el poder d’actuar junts. A partir d’aquesta premissa,
hem començat a indagar sobre aquest tret essencialment
humà, que ha estat la clau de la nostra supervivència
durant milers d’anys. n
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CARLOTA
SOLDEVILA
programa de residències
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_ espectacle en català
_ durada aproximada
1h. 30’ sense pausa
_ atenció, en aquest espectacle
es fan servir llums estroboscòpics

Anatomia de la turba és un esquarterament del cos
teòric i pràctic que hem construït durant aquests mesos
de residència. Presentem un treball que encara està en
procés d’esdevenir i, en aquest cas, ens sembla pertinent
desplegar els camins que ens han portat fins aquí.
Per això aquesta anatomia prové de diversos camps i,
conseqüentment, es manifesta de formes diverses: des de
l’antropologia, el cinema, la literatura, l’escena o la música.
Convidem els assistents a immergir-se en el nostre món i a
entendre l’esquelet que s’ha constituït durant aquest mesos
de feina. A més, aquesta és també una oportunitat per
veure dues cares d’un mateix projecte: una que desplega
les fonts de dins cap enfora (l’Anatomia) i una altra (la
Proposta escènica) que presenta ja un resultat codificat.
Proposta escènica: Turba és el resultat de quatre mesos
d’investigació i de pràctica escènica. Continuarà el procés
de destil·lació, però ja volem coquetejar amb les formes
d’una peça acabada i pensada per a un públic. S’articula
en formats diversos que versen sobre la temàtica central
i creen un paisatge escènic tant visual com dramàtic,
documental i sonor. n
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Montjuïc
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