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Aquesta jove companyia, nascuda al 2017, 

porta a Gràcia una proposta que es va 

poder veure com a work in progress al 

passat GREC Festival de Barcelona 2020. 

Un treball que tracta de la modificació de 

les ciutats, convertides en parcs temàtics. 

Com viatjàvem i com viatjarem a partir 

d'ara? 
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Sinopsi 
 
Explore el jardín de los Cárpatos aborda el fenomen del turisme a partir de 

tres eixos fonamentals: els desplaçaments massius, la corrupció dels 

paisatges soterrats darrere de blocs d'apartaments i la trajectòria de la 

Marca Espanya des del franquisme fins a l'actualitat. Una marca imposada i 

dissenyada que ha imprès una petjada de tints comercials sobre la nostra 

identitat. Serem capaces de reinventar els viatges i el turisme?  

 

 

 

 

 

TRÀILER 

 

 

MÉS INFO / FOTOS 

www.teatrelliure.com/ca/progr
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En paraules del dramaturgista 
 

L'agost de 2020 José y sus Hermanas se’n van anar juntes, com una 

família, com la companyia que són, a Marina d'Or Ciudad de Vacaciones. 

Era l’última part d'un viatge que van començar mesos abans, per fer 

aquesta peça sobre el turisme. Algunes de les imatges que es projecten o 

despleguen en aquesta obra i algunes de les que heu vist a internet abans 

de venir al teatre són d'aquelles vacances. 

  

Anar-se'n de vacances amb un viatge programat i, en concret, a aquest 

complex és ficar-se de ple en una versió estereotipada de la imatge del 

turisme, que dona a Espanya una font d'ingressos ingent. Durant la peça, 

passegem per la història de les vacances de les últimes dècades −ressona 

aquell viatge d’estudiants que es va convertir en un llibre imprescindible, 

Learning from Las Vegas, de Denise Scott Brown i Robert Ventur− per 

entendre com ha derivat en una seqüència de desencerts i catàstrofes 

ecològiques i especulatives. José y sus Hermanas viatgen, fan turisme pel 

nostre imaginari col·lectiu dels quinze dies de vacances, amb la frescor 

d'una antropòloga diletant, amb la mirada oberta i autocrítica. El seu viatge, 

en canvi, deriva en una proposta teatral amable i afilada que vol travessar 

també algunes contradiccions amb les que hem crescut, vivint en un país i 

en ciutats turístiques.  

  

Les càmeres, els mòbils, les pantalles, la producció d'imatges i relats són 

inseparables de les nostres vacances. L'escapada a la platja, a l’hotelet, els 

vols, les selfies, els vídeos, els likes, les narratives de l’scrolldown… En 

aquestes vacances particulars s'assenyalen dues teatralitats, es llancen 

dues preguntes: en primer lloc, a què estem disposades per tenir les nostres 

vacances de quinze dies? I en segon lloc, com ens expliquem les vacances 

les unes a les altres? Quanta ficció hi ha en el que compartim, en qui ens 

convertim quan estem de viatge? 

 

Una creació teatral de textos amb arestes, cínics i curiosos. Un treball 

actual, sense prejudicis sobre la forma, on brilla el treball virtuós, frenètic i 

simultani de les actrius. Explore el jardín de los Cárpatos és una tarda fent 

zapping a l'apartament de la platja, entre l'hora de dinar i l’hora de tornar a 

baixar a la piscina. Un plató, multipantalla, en rigorós directe. 

                                                                                                                        
 
Ignacio de Antonio Antón 
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ENTREVISTA 

Parlant amb 

José y sus 

Hermanas 
 
Què voleu reivindicar amb aquest muntatge? 

Amb Explore el jardín de los Cárpatos 

proposem una mirada cap al turisme per a 

preguntar-nos pels viatges massius, pels 

sistemes que han permès amb tota impunitat 

la corrupció dels paisatges que han 

desaparegut darrere de blocs d'apartaments 

de vacances, o per la trajectòria de la "Marca 

Espanya" i la seva petjada en la nostra 

identitat des del franquisme fins a l’actualitat. 

Serem capaços de reinventar els viatges i el 

turisme? 

 

Com ha estat el procés de creació? 

El procés de creació s'inicia amb un procés 

de documentació i continua amb l'elaboració 

d'una sèrie de càpsules que són la base del 

treball de la companyia. En elles explorem els 

conceptes de veritat i ficció mitjançant l'ús 

d'un llenguatge multidisciplinari que abasta 

des dels nostres cossos fins a la música, 

passant pel vídeo i el text. El resultat és un 

dispositiu escènic híbrid on la realitat i el món 

digital es combinen més que mai, contribuint 

a crear un relat diferent sobre el turisme. Hem 

comptat amb l’acompanyament d’en Marco 

Layera (La Re-sentida, Chile), el suport 

incondicional de l’Ignacio d’Antonio Antón i la 

Patricia Albizu, i la mirada externa de la 

Tanya Beyeler (El Conde de Torrefiel) i la Cris 

Blanco. 

Quines diferències veurà el públic entre el 

work in progress en format digital que vau 

presentar al Festival Grec i el muntatge 

actual? 

La proposta escènica de Explore el jardín de 

los Cárpatos deixa al descobert tots els 

engranatges d’un plató, un rodatge televisiu. 

Això implica pensar i presentar en les 

“escenes” (sets) tan en el que apareix per 

pantalla com el que queda amagat al darrere; 

el que es veu i el que s’amaga. Aquesta 

forma vol practicar discursos escènics 

complexos, és a dir, no únics, unidireccionals 

o hermètics. Creiem que el mateix dispositiu 

posa de manifest la nostra voluntat de 

conèixer o generar relats amb diverses 

perspectives i dimensions. 

 

Com voldríeu que afectés i com creieu que 

afectarà la pandèmia en el model de viatge 

que hem conegut fins ara? 

Tot és una qüestió de classes. Moltes de 

nosaltres hem identificat que potser la manera 

que teníem de viatjar o de gaudir del nostre 

temps de descans no era ni la més sostenible 

ni ètica. Ara bé, com sempre, les que tenim la 

voluntat de corregir aquesta dinàmica influïm 

d’una manera molt minsa en els grans 

problemes en els que, globalment, ens estem 

veient abocades. És possible que una part de 

la societat deixi de practicar les vacances 

lowcost o viatges exprés amb la consciència 

de la petjada que això deixa, com també és 

possible que tothom segueixi amb les 

dinàmiques pre-pandèmia perquè no es pot 

permetre cap altre model. Els canvis, amb o 

sense pandèmia, haurien de ser apostes 

radicals per part dels governs i les autoritats.
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BIOGRAFIA 

José y sus hermanas 

companyia 
 
José y sus hermanas són un col·lectiu de cinc creadores que pretenen 

possibilitar a l'espectador que estableixi noves correlacions mentre està 

mirant, que descobreixi que no pot confiar en allò que veu. Tracten d'activar 

aquesta part que ens obliga a buscar i descobrir una cosa nova, a 

resignificar allò que s'està mirant i dotar-ho així de nous significats. Busquen 

imatges, espais i preguntes que fugin del pensament i forma hegemònic. 

José y sus hermanas emergeix del desig de generar una cosa utòpica. No 

es tracta de caricaturitzar la realitat o de denunciar a uns personatges. 

Gaudeixen mirant el món i observant allò que no eren capaces d'imaginar 

abans; allò que també pot ser bell. 

 

Es consoliden l'any 2017 amb la voluntat d'exportar de l'Institut del Teatre de 

Barcelona la seva primera peça Los bancos regalan sandwicheras y 

chorizos all XVIII Festival de Teatro Clásico de Olite. A l'octubre de 2017 

està en cartellera durant un mes al Teatre Tantarantana de Barcelona, i es 

reprograma quatre setmanes més al febrer de 2018. Al març de 2018 José y 

sus hermanas rep dos Premis de la Crítica: Premi Espectacle Revelació i 
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Premi de la Crítica Jove. A continuació comencen la gira de Los bancos 

regalan sandwicheras y chorizos, paral·lela a la creació del nou espectacle 

de la companyia, Arma de construcción masiva, en coproducció amb el 

Festival TNT Terrassa Noves Tendències. A principis de setembre de 2018 

José y sus hermanas forma part del programa de FiraTàrrega amb Los 

bancos regalan sandwicheras y chorizos i a finals de mes estrena Arma de 

construcción masiva al Festival TNT. Tarragona, Badalona, Calaf, Manresa, 

Igualada, Girona són algunes de les ciutats on s'ha aplaudit Los bancos 

regalan sandwicheras y chorizos. A principis del 2019, l'espectacle també va 

entrar a formar part del programa Barcelona Districte Cultural, podent així 

actuar en diferents centres cívics de Barcelona i davant de diversos instituts 

de secundària públics. La peça també forma part de Programa.cat, un 

programa de la Generalitat de Catalunya creat per a ajudar i fomentar les 

arts escèniques. Al febrer actuen al teatre Rosalía de Castro d’A Coruña, i al 

juny estan dues setmanes al Teatre Espanyol de Madrid. Al desembre 

realitzen la primera actuació internacional al Festival de Cervantes de París 

amb Los bancos regalan sandwicheras y chorizos. 

 

Arma de construcción masiva s'estrena a nivell estatal al XX Festival 

Escena Oberta de Burgos i al febrer de 2019 és programada quatre 

setmanes al Teatre Tantarantana de Barcelona. A la tardor de 2019 forma 

part del programa Barcelona Districte Cultural, i estarà en cartellera durant 

la primera setmana d'octubre a Teatros del Canal de Madrid. 

 

Al 2020 José y sus hermanas torna a capbussar-se en un nou procés de 

creació que es veu afectat per la pandèmia. Això condueix a la companyia a 

treballar a distància i a incloure a Explore el jardín de los Cárpatos una 

oportunitat per combinar vídeo i escena; i la possibilitat de streamejar en cas 

de nou confinament o mesures restrictives.  



 
 

9 
 

 

 
 
BIOGRAFIA 

Ignacio de Antonio Antón 

dramaturgista 
 

Creador escènic i investigador; arquitecte i Master en Performance Studies 

− NYU, amb una beca Flubright. Actualment treballa en un doctorat titulat 

FUGITIVE DANCERS, insistiendo en las formas expandidas de las prácticas 

escénicas amb el Grup d’Investigació Artea. El seu treball es desenvolupa 

en múltiples formats, sempre des de les pràctiques (i teoria) crítiques. Ha 

presentat treballs en llocs i institucions com el El Ranchito - Matadero 

(2015), Premio Arte Joven Ciudad de Gijón (2015), Casa Antillón (Madrid 

2019), Making Futures (UdK Berlin 2019), el Salón Nacional de Artistas de 

Bogotá (2019),  Emily Harvey Foundation (NYC 2017), Leal Lav, Teatro 

Pradillo, Matadero Madrid, Hangar, La Casa Encendida i el Centro de Arte 

Dos de Mayo.  



 
 

10 
 

 

 
 
BIOGRAFIA 

Alejandro Curiel 

creació i interpretació 
 

Cursa els estudis d'interpretació a l'Escola d'Art Dramàtic de Valladolid 

completant la seva formació dins del camp de la dansa contemporània i el 

teatre visual. Una vegada a Barcelona, continua el seu treball com a 

intèrpret dins del món audiovisual. Al 2012 accedeix a l’Institut del Teatre 

especialitzant-se en el camp de la direcció escènica. Com a creador escènic 

ha estat artista resident de la Sala Hiroshima de Barcelona en la temporada 

15/16 estrenant les seves dues primeres peces. El 2017, la seva tercera 

creació, All by myself, forma part de la programació de GREC Festival de 

Barcelona dins del context Grec+ que l’Antic Teatre genera per a donar 

visibilitat a joves creadors. A més, a la tardor d'aquest mateix any suma una 

última creació, P/P (Propietat Privada), coproduïda pel Festival TNT de 

Terrassa. A l'hivern del 2019 és acollit pel projecte #FF90, promogut pel 

Graner, que té com a objectiu generar una comunitat sòlida de creadors 

d'una mateixa generació. 
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BIOGRAFIA 

Marta Díez 

creació i interpretació 
 

Graduada en Art Dramàtic per Institut del Teatre de Barcelona. Comença la 

seva formació teatral a l'escola Atrium i l'Estudi Berty Tovias. Al mateix 

temps s'inicia en els estudis de piano en el Conservatori de Sant Feliu de 

Llobregat. Realitza projectes com La falsa suïcida d'Angélica Liddell dirigida 

per Sadurní Vergés al Teatre La Vilella. Paral·lelament es forma en dansa 

flamenca a l'escola José de la Vega. També ha treballat com a actriu de 

doblatge a SDI Media. Actualment combina el seu treball com a actriu i 

creadora amb el del món de la distribució a PalosantoProjects. 
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BIOGRAFIA 

Carolina Manero 

creació i interpretació 
 

Graduada en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre. Als 12 anys inicia la seva 

formació teatral a l'escola El Galliner (Girona) i a partir dels 18 combina els 

estudis universitaris de Traducció i Interpretació amb escoles d'Art Dramàtic 

de Barcelona, com per exemple El Col·legi del Teatre o El Timbal. La seva 

formació professional culmina amb l'accés a l'Institut del Teatre i en aquest 

moment s'està especialitzant en la tècnica Grotowski dins del marc del Ars 

Performance Lab i  del  Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas 

Richards. Actualment cursa també formacions en Gestalt per a teatre al 

Centre Estudi Anna Carner. 
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BIOGRAFIA 

Gemma Polo 

creació i interpretació 
 

Realitza a l'Institut del Teatre l'itinerari de teatre físic/visual. Ha participat en 

produccions com The Show Must Go On (de Jerome Bel, Mercat de les 

Flors, 2015) o En Lo Alto Para Siempre (de Juan Navarro y Gonzalo Cunill, 

Teatre Lliure, 2020); paper pel qual ha rebut el Premi d'Actriu Revelació en 

els Premis Teatre Barcelona 2020. També ha participat amb la Cia 

Marionetarium i altres formacions de teatre de carrer. A més a més, és 

cantant i compositora del grup de música català Roba Estesa. 
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BIOGRAFIA 

Glòria Ribera 

creació i interpretació 
 

Graduada en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona. Formada en 

cant clàssic, violoncel i escriptura creativa. Ha participat en produccions com 

My low cost revolution de Fundació Agrupació Col·lectiva. Treballa per a la 

recuperació del cuplet amb actuacions al Molino de Barcelona, el Museu 

d'Història Nacional de Catalunya o el CentroCentro Cibeles de Madrid. 

Versiones parciales y erróneas de mi vida y mi gloria, la seva primera peça 

de creació, s'ha pogut veure a l'Antic Teatre, al cicle Noves Escenes de la 

Fundació Catalunya La Pedrera i a FiraTàrrega entre altres. El 2020 rep el 

Premi del jurat FIT Tarragona 2020 al millor intèrpret.
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Fitxa artística 

 
CREACIÓ 
cia. José y sus hermanas 
  
INTÈRPRETS 
Alejandro Curiel, Marta Díez, Carolina Manero, 
Gemma Polo i Glòria Ribera 
 
DRAMATURGISTA 
Ignacio de Antonio Antón 
 
ESPAI ESCÈNIC I VESTUARI 
Patricia Albizu 
 
IL·LUMINACIÓ 
Cube.bz 
 
ASSESSORAMENT D'ESCENA 
Marco Layera 
 
ACOMPANYAMENT 
Cris Blanco i Tanya Beyeler 
 
VÍDEO 
Maria Aponte 
 
DISSENY AUDIOVISUAL 
José y sus hermanas 
 
DISSENY WEB 
Patricia Albizu, Alejandro Curiel i Gemma Polo 
 

PRODUCCIÓ TÈCNICA 
Helena Bantulà 
 
PRODUCCIÓ EXECUTIVA 
Marta Díez i Pia Mazuela 

 
PRODUCCIÓ 
Alejandro Curiel i Carolina Manero 
 
COMUNICACIÓ 
Gemma Polo i Glòria Ribera 
 
DISTRIBUCIÓ 
Palosanto Projects 
  
COPRODUCCIÓ 
GREC 20 Festival de Barcelona, Festival TNT, 
Temporada Alta 2020, Teatre Lliure i Festival 
MeetYou 
  
AMB EL SUPORT DE 
Fabra i Coats – Fàbrica de Creació, El Graner - 
Centre de Creació de la Dansa i les Arts Vives i 
l'ICEC  
 
AGRAÏMENTS 
Adolfo Abejón, Santi Araña, Jose Carayol, Oriol 
Corral, Jesús Díez, Lucía García, Xavi Gibert, 
Núria Heras, Carlos Manero, Jordi Massó, Jorge 
Luís Marzo, Dani Miracle, Moisés, María del Mar 
Pérez, Ruth Quesada i Albert Ventura
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Informació 

pràctica 

 
IDIOMA 

Català i castellà 
 
DURADA APROXIMADA  

1 h  
 
HORARIS 

De dimecres a divendres a les 20.00 h 
Dissabte a les 17.00 h i a les 20.00 h 
Diumenge a les 18.00 h 
10/12 a les 16.00 h 
26/12 només a les 20.00 h 
Dimarts 22/12 i 29/12 a les 20.00 h 

ACCESSIBILITAT  

11/12 audiodescripció 

 
 
 
 
 
 
 
XARXES  

@joseysushermanas 

#ExploreElJardín 

#ElLliureDelFutur 

#SocLaTardorDelLliure 
 
 
CONTACTE 

Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
Mar Solà 
M. 675 44 98 86 
premsa@teatrelliure.com  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/joseysushermanas/
https://twitter.com/hashtag/ExploreElJard%C3%ADn?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ElLliureDelFutur?src=hash
https://twitter.com/search?q=%23SocLaTardorDelLliure&src=typed_query
mailto:premsa@teatrelliure.com
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Col·laboradors i patrocinis 


