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Katharsis va néixer la temporada
passada com un context escènic dins el
Teatre Lliure per preguntar-nos a través
de diverses formes d’expressió què és
teatre. Davant d’aquest qüestionament
trobem una indefinició i, per tant, una
llibertat que ens convida a deixar-nos
portar i a aprendre a través del plaer
estètic i holístic que les arts
escèniques, ens les seves
innombrables formes, ens poden oferir.
A través de l’observació, l’escolta, el
reconeixement i el judici, Katharsis vol
ampliar els marges del teatre amb
aquesta programació que busca trencar
amb la seva definició més
convencional.
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Sobre aquesta 2a edició
Per a aquesta nova edició de Katharsis, la segona, us presentem durant deu dies una
sèrie de conferències performatives dutes a terme per artistes locals i que culminarà en
un debat amb la participació d’artistes internacionals, també amb caràcter performatiu.
Homenatgem aquest gènere de les arts escèniques, ja existent des dels anys 60, com
a resposta –amb una certa subversió– a tots els debats, taules rodones i conferències
que ens assalten als mitjans o als centres culturals davant les crisis socials,
econòmiques o sanitàries fetes per experts que no sempre aconsegueixen connectar
amb el públic en la seva manera d’exposar les idees.
Considerem que és quan intervé l’acte artístic en els contextos esmentats, ja sigui en
forma de ponència o de debat, que realment es produeix una transmissió sàvia del
coneixement i una purga en els assistents: apel·lant a parts iguals al seu intel·lecte i a
les seves emocions, ja que no entenem l’aprenentatge amb l’un deslligat de les altres.
Veurem doncs artistes de sensibilitats i formacions diverses que ens exposaran els
seus coneixements i preocupacions en set conferències performatives, en les quals
comptarem especialment amb la col·laboració del projecte EINA IDEA.
El públic també tindrà un paper important en el darrer debat performatiu, participant en
una taula rodona amb artistes de l’escena internacional que exposaran els seus
pensaments sobre com entenen el teatre i com la seva presència s’ha hagut de
transformar davant la pandèmia. A través d’una proposta dramatúrgica els seus
pensaments prendran formes i deformacions que ens faran replantejar conceptes com
la presència i la veritat; dos valors tan preuats dins les arts escèniques.

INFO WEB
https://www.teatrelliure.com/ca/progra
macio/tots-els-espectacles/katharsis
VÍDEO TRÀILER
https://www.youtube.com/watch?v=jo
17ws7D1Ks
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© David Espinosa

Conferència espectacular
de David espinosa
Conferència espectacular és una particular “classe magistral” sobre les arts escèniques
interdisciplinàries que combina la paraula amb la manipulació d’objectes, l’acció
coreogràfica i el teatre d’ombres. Un recorregut audiovisual per la història del teatre no
convencional a Catalunya i la resta d’Europa, a través de les vivències de l’artista
escènic David Espinosa.
Es tracta d'un espectacle divulgatiu on s’explica què són les noves escenes i què ha
impulsat el sorgiment dels formats teatrals més innovadors, de l’arribada de l’electricitat
al teatre fins a l’era digital, d'Adolphe Appia i Adrià Gual a Carles Santos o la Fura dels
Baus, passant pels artistes que han marcat d’alguna o altra manera la nostra
trajectòria: Pina Bausch, Tadeusz Kantor, Joan Brossa, Rodrigo García, Els Joglars,
Wim Vandekeybus, Mal Pelo, La Zaranda, Peter Brook, Needcompany, General
Elèctrica o Odin Teatret, per citar-ne alguns.
Explicarem que és aquesta cosa tan inexplicable que fem comparant la nostra obra
insignificant (representada amb objectes, maquetes i ombres) amb la dels artistes més
consagrats, és la nostra manera d’homenatjar-los i agrair-los les seves influències.

FOTOS I INFO WEB
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/t
ots-els-espectacles/conferencia-espectacular
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En paraules de l’autor
Fa just ara 10 anys que vàrem presentar deliriosdegrandez@, el nostre primer
treball escènic unipersonal (evidentment l’intèrpret no estava sol i depenia del
suport i la col·laboració de molta gent). Una peça que ja contenia la majoria de
conceptes que hem desenvolupat en aquest temps: el qüestionament del fet
escènic, el joc amb els elements de l'equació teatral, una megalòmana ironia,
el low tech, el "fes-ho tu mateix" i un pedagògic interès per apropar l'escena
experimental al públic no especialitzat.
Han estat deu anys intensos, on hem desenvolupat 9 projectes, entre
instal·lacions interactives i espectacles, presentats en racons de tot el planeta,
on hem passat del treball interpretatiu i coreogràfic al escultòric, i on hem après
a respectar i valorar les diferències, a tractar de no jutjar l'altre. No som gaire
nostàlgics, ni massa amics de celebracions, però sí que creiem que és un bon
moment per fer recompte de tot el que hem viscut aquesta última meravellosa
dècada (o quatre dècades, per ser exactes). Recordant des del nostre primer
taller de teatre a la E.G.B. on vàrem acabar compartint protagonisme amb una
ara popular actriu de televisió, fins als escassos i entusiastes visitants a la
nostra darrera instal·lació performativa a Santa Coloma de Gramenet, passant
pels artistes que han marcat d'alguna o altra manera la nostra trajectòria: Pina
Bausch, Tadeusz Kantor, Joan Brossa, Rodrigo Garcia, La Fura dels Baus,
Carles Santos, Els Joglars, Wim Vandekeybus, Mal Pelo, La Zaranda, Peter
Brook, Needcompany, General Electrica, Odin Teatret, per citar alguns...
Aquesta conferència, en la qual tractarem d’explicar que és aquesta cosa tan
inexplicable que fem, comparant la nostra insignificant obra amb la dels artistes
mes consagrats, representada amb objectes, maquetes i ombres; serà la nostra
manera d'homenatjar i agrair a tots ells les seves influencies.
David Espinosa

Entrevista:
Parlant amb en David
On són els límits de la creació teatral?
No estic massa segur, els he buscat molt pero
encara no els he trobat...
Explica’ns la importància que tenen el cos,
l’espai, el temps i l’espectador en la teva
proposta.
Com en tota obra en viu, el resultat sorgeix de
la relació entre aquests elements i en el meu
cas tracte d'oferir relacions menys
convencionals, donar-li la volta a les formes
que surten amb mes freqüència. Això no vol
dir que tot ha de semblar original o
incomprensible, de vegades es tan fàcil com

oferir un espai a escala, o utilitzar una veu
enregistrada...
Creus que les noves escenes han arribat per
quedar-se o que al final sempre es torna a
allò que ja està establert?
Supose que sempre hi apareix alguna cosa
nova en comparació a lo tradicional, que
s’acaba instal·lant al teatre més comercial, i
que més endavant es substitueix per una altra
novetat. Segur que quan va aparèixer la
opera, Shakespeare o Pina Bausch, hi havia
gent que es portava les mans al cap i deia
allò de "això no es teatre"...
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Conferència espectacular
22 i 23/01 – Sala Fabià Puigserver
Fitxa artística
CREACIÓ
David Espinosa / El Local E.C.
INTERPRETACIÓ
David Espinosa
COL·LABORACIÓ
Àfrica Navarro
ESPAI SONOR
Santos Martínez i David Espinosa
PRODUCCIÓ
Transversal. Xarxa d’Activitats Culturals
MENCIONS
L’espectacle forma part del projecte Noves Escenes, de Transversal, la
xarxa d’activitats culturals

Informació pràctica
IDIOMA
Català
HORARIS
22/01 a les 18.00 h
23/01 a les 20.00 h
XARXES
#ConferènciaEspectacular
#KatharsisLliure21
@deliriosdegrandeza

© Alice Brazzit

LIKES
de Núria Guiu Sagarra
LIKES parteix de l’anàlisi de dos dels fenòmens més populars de Youtube: el cover dance i
els tutorials i vídeos sobre les diferents tècniques de ioga. Des d’una perspectiva
socioantropològica, l’artista aborda el públic amb un discurs sobre el valor social d’un like en
les nostres societats digitals.
Quin lloc pren el cos, la forma, l’aparença, les imatges amb què tantes vegades ens
exposem a la xarxa, en relació a aquests likes? Quin lloc ocupen aquest likes, com a nous
símbols de prestigi social, en relació a la seva mercantilització o comercialització i, per tant,
també indirectament, potser també en relació al cos i la seva imatge a través de la xarxa?
Quan parlem de likes, estem parlant només de prémer un botó a internet? O estem també
parlant de la manera com mirem, observem i valorem l’altre, i en funció de què?

FOTOS I INFO WEB
https://www.teatrelliure.com/ca/progra
macio/tots-els-espectacles/likes
VÍDEO TRÀILER
https://www.youtube.com/watch?v=kl
CT4PIvlmQ
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En paraules de l’autora
COVER DANCE I IOGA
La dansa, i especialment la dansa relacionada a la cultura i musica pop, s’ha
convertit en tot un fenomen de gran popularitat a través de xarxes socials com
Youtube, Instagram o Tik Tok. Vídeos amb coreografies de dansa fetes per a
cançons d’estrelles del pop acumulen milions de visualitzacions, likes, shares i
followers. L’aparent simplicitat dels passos de les coreografies permet una
elasticitat cultural, essent aquestes apropiades i reinterpretades per ballarins i
ballarines covers d'arreu del món. Likes pren com a base algunes d’aquestes
danses, així com un altre fenomen també molt popular a Internet: la pràctica de
ioga, la qual s’ha estès, popularitzat i hibridat en diferents estils des de la seva
digitalització. Likes indaga en l'arxiu digital per tal d'exposar, reinterpretar i
resignificar estètiques altament agradades a les xarxes i fer-ne una transposició
al format escènic.
Núria Guiu

Entrevista:
Parlant amb la Núria
Quin lloc ocupen els likes i quin valor els hi
donem en el nostre dia a dia?
Crec que molts i moltes fem scroll i likes a tort
i a dret durant estones perdudes al llarg del
dia sense donar massa importància al fet. Tot
i així penso que inconscientment hi ha un
imaginari comú que es va construint i forjant
en torn a aquests i que d'alguna manera
controla i dignifica certs cànons estètics en
front a d’altres, els quals sovint estant
entrellaçats a interessos comercials, estatus
social, economia i rols de poder. Així que, tot i
ser un possible dissident d'Internet i de les
xarxes socials, aquestes dialoguen i impacten
amb l'espai físic, els cossos, el pensament i,
en definitiva, amb el nostre dia a dia.
On és la barrera entre la realitat i el món
digital?
No n’hi ha, de barrera.
Què et va portar a crear aquesta performance
i a quina conclusió has arribat un cop
finalitzat el procés de creació?
En un moment de la meva vida de
desorientació i alienació total, vaig començar

aquesta recerca des d'una pulsió vital
vinculada amb la necessitat d'aprovació,
d'acceptació, d'encaix dins d’una societat que
constantment m'ha fet sentir desencaixada,
fora. El fet d'agradar o de sentir la necessitat
d'aprovació per part de l'altre, crec que
sempre ha existit com a éssers socials que
som. Likes va ser una gran excusa per posar
en context, en un espai comú i una
perspectiva cultural determinada, un malestar
que potser fa uns anys sentia de forma
individual i aïllada. Aquesta recerca i creació
artística m'ha ensenyat que alguns malestars
formen part del meu jo individual i d'altres
formen part de l'entramat cultural i social.
Sotmetre'm als mecanismes de control i
estètiques que proposa Internet o la
possibilitat de subvertir-los no sempre és una
opció al meu abast. De vegades em sento
obligada a vendre'm a xarxes, de vegades ho
faig a consciència, de vegades hi jugo i de
vegades m'hi resisteixo. No sé si això és una
conclusió, però potser és preferible viure en la
pregunta, en contradicció i en l'alienació (en
l’estranyesa), que no pas viure en la
"normalitat" de qualsevol certesa conclusiva.
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LIKES
22 i 23/01 – Sala Fabià Puigserver
Fitxa artística
DIRECCIÓ I COREOGRAFIA
Núria Guiu Sagarra
PERFORMER
Núria Guiu Sagarra
IL·LUMINACIÓ I EDICIÓ DIGITAL
Núria Guiu Sagarra (Byetone, William Basinski, Mike Posner, Ed Sheeran)
ASSESSORAMENT DE VESTUARI
Nestor Reina
ASSISTÈNCIA ARTÍSTICA
Esther Freixa i Sónia Gómez
ASSISTÈNCIA TÈCNICA
Carles Borràs i Sergio Roca
PRODUCCIÓ EXECUTIVA
Fani Benages
MENCIONS
Projecte en residència a Cra’p, Konvent.0, Espai Bokashi, La Blanca i Sala
Hiroshima de Barcelona. LIKES va ser estrenat el 17 de Febrer 2018 a la
Sala Hiroshima

Informació pràctica
IDIOMA
Català
HORARIS
22/01 a les 20.00 h
23/01 a les 18.00 h
XARXES
#LIKES
#KatharsisLliure21
@guiu_guiu

© domini públic

Antropologies de la caixa negra
d’Eina Idea
Aquesta conferència-performance pren l’espai escènic com a lloc de ressonància, collage i
al·lucinació, usant el concepte de caixa negra com a màquina filosòfica. El relat, compost
d’elements verbals, visuals, tàcBls i sonors, travessarà l’obra d’arBstes i escriptors dels
nostres dies com Victor Costales, Frida Escobedo, Amie Siegel, Sara Nadal-Melsió, Gaika,
Paloma Polo i Jalal Toufic, incloent-hi materials inèdits, contribucions específiques i la
presentació d’un artefacte wearable, domèsBc i esotèric, anomenat B·LACKASHA.

FOTOS I INFO WEB
https://www.teatrelliure.com/ca/progra
macio/tots-elsespectacles/antropologies-de-lacaixa-negra
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En paraules de...
El punt de partida d’aquest projecte és la consideració de la caixa negra com a
màquina filosòfica. La caixa negra no és tan sols un instrument de registre de
senyals de vol que ajuden a determinar les causes d’un incident fatal. Des dels
primers usos d’aquest dispositiu en l’aviació civil a mitjans del segle XX, i pel
seu protagonisme en escenaris catastròfics, la caixa negra ha funcionat
culturalment com una metàfora de la memòria encriptada, testimoni persistent,
indestructible i concentrat, d’allò destruït.
Però la caixa negra o flight recorder coincideix igualment en la seva història
amb altres desenvolupaments: com el de les tecnologies d’encriptat, ubiqües
avui dia en qualsevol transmissió/transacció; o el de la maquinària de projecció
de cine i vídeo que prolifera, en forma de black box, com a tipologia de l’espai
d’exposició en l’esfera de l’art contemporani global; o també la caixa escènica
buida, grau zero de l’espai dramàtic després del desmuntatge de l’aparell
teatral clàssic. En aquest sentit la caixa negra és, més que una mera
infraestructura espectacular, un lloc d’aparicions on la negror serveix de
plataforma de trànsit perquè sorgeixi l’inesperat, allò que no pot manifestar-se
en el món obvi. El cub negre seria així l’estratagema espacial amb la que ens
fem susceptibles, ens exposem, a cert tipus d’aparició.
Al mateix temps càpsula al·lucinatòria i dipòsit de seguretat de l’ocorregut, la
caixa negra és gravadora de senyals comprometedors i de vols mentals.
Recurs i resta després de la catàstrofe, la caixa negra és manifestació d’una
estranya supervivència, una escriptura; suscita, així, una forma contemporània
de l’ampolla al mar. La “caixa b” de la realitat, matèria històricament fosca,
caixa d’estalvis del trauma, urna per a vots i cendres. Lloc de trànsit de
l’amnèsia o de contraban del record, cofre calcinat de proves i empremtes.
Quan la civilització actual col·lapsi, caldrà buscar caixes negres.
Manuel Cirauqui, director d’Eina Idea

Entrevista:
Parlant amb en Manuel
Què us va portar a considerar la caixa negra
com a màquina filosòfica?
Es tracta d'un concepte més que d'un objecte.
La caixa negra forma part de la història de les
catàstrofes aèries contemporànies, però
també és una noció clau en la teoria de
sistemes, alhora que ens fa pensar en
cibernètica i evoca memòria, criptografia i
trauma. És una metàfora molt poderosa del
que queda després de la destrucció, del que
es perd o se'ns nega en les comunicacions.
Parla'ns de B·LACKASHA. Què és aquest
artefacte que ens presenteu?

És una espècie de màquina de registre del
nostre propi vol: caixa, llum, maqueta
arquitectònica, exoesquelet ... I objecte
performatiu per al públic de la peça. És un
exemple d’ “antidisseny”.
Preneu l'espai escènic com a lloc de
ressonància i col·lisió. Què es trobarà
l'espectador?
Es trobarà amb una conferència multimèdia,
de la qual es van introduint de mica en mica
elements autònoms: diverses projeccions,
ficcions, missatges de veu, la paròdia
d'alguna cosa que podria ser un TedTalk, i
fins a un DJ set en directe.
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Antropologies de la caixa negra
24 i 29/01 – Sala Fabià Puigserver
Fitxa artística
COCREACIÓ
Mercè Boncompte, Daniel Cardona, Manuel Cirauqui, Ana Habash, Berner
Maynés, Elisabet Pahissa i Alexandre Viladrich
AMB LA COL·LABORACIÓ DE
Gaika, Victor Costales, Amie Siegel, Sara Nadal-Melsió I Paloma Polo
PRODUCCIÓ
Eina Idea

Informació pràctica
IDIOMA
Català, castellà i anglès
HORARIS
24/01 a les 18.00 h
29/01 a les 20.00 h
XARXES
#AntropologiesCaixaNegra
#KatharsisLliure21
@einaidea

© Alexandra Laudo

Com observar un cel nocturn
d’Alexandra Laudo
Com observar un cel nocturn és una conferència performativa en què la comissària d’art
Alexandra Laudo posa en relació fenòmens astronòmics i moments destacats de la història
de l’astronomia –i en particular, del que històricament va ser un dels observatoris
astronòmics més importants d’Europa, el Calton Hill Observatory d’Edimburg– amb
reflexions assagístiques i filosòfiques sobre la nit, la foscor, la creació artística i les nostres
maneres de mirar.
Barrejant teoria, fets històrics, anècdotes i mitologia, i usant multitud d’imatges procedents
de la ciència astronòmica, la història de l’art i la cultura digital, Laudo construeix un relat en
què es desdibuixen els límits entre l’assaig curatorial, la narració literària, la performance i la
conferència acadèmica.

FOTOS I INFO WEB
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-elsespectacles/com-observar-un-cel-nocturn
VÍDEO TRÀILER
http://teatrelliure.metropolitana.net/carpetas/publicar/pop
up_login_carpeta.php?uuid=fa20873419a127cb0747d01
a38836d87
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En paraules de l’autora
Fa uns anys vaig començar-me a interessar per com els humans percebem el
temps i per com establim convencions que ens permeten mesurar-lo i referir-nos-hi
col·lectivament, tot convertint així quelcom tan abstracte i subjectiu com
l’experiència de la temporalitat en un fet compartit i en un instrument d’organització
i homogeneïtzació social. Vaig estudiar com, a l’inici, les nostres concepcions del
temps es basaven principalment en l’observació dels ritmes i dels canvis de la
natura, i molt especialment, del cel. La sortida i la posta del sol, les diferents fases
de la lluna, les posicions canviants de les estrelles en el cel nocturn o l’oposició
entre el dia i la nit eren algunes de les escasses referències que permetien
mesurar el temps i pensar en una temporalitat compartida.
Més o menys al mateix moment, vaig saber d’un fet històric que em va fascinar.
Un matí d’agost del 1911, a París, un home va entrar al Museu del Louvre, va
despenjar el quadre de La Gioconda de la paret del Salon Carré i se’l va endur
sense que ningú se n’adonés. De fet, no va ser fins a l’endemà, quan ja havien
passat més de vint-i-quatre hores, que al museu van constatar l’absència de la
gran obra mestra. La notícia del robatori es va difondre i, durant mesos, multitud
de persones, moltes de les quals no havien vist mai la pintura original ni havien
anat abans al Louvre van acostar-se al museu per veure l’espai on fins aleshores
hi havia hagut penjat el quadre de Da Vinci1. La imatge de tots aquests visitants
contemplant un buit, un espai fosc, l’absència d’una obra d’art, és el que més em
captiva d’aquesta història.
La relació íntima entre la història de les imatges i la història de la mirada és un
tema que sempre m’ha interessat molt. Però va ser potser la coincidència en el
temps d’aquestes lectures –la dels fets derivats del robatori de La Gioconda i la
dels estudis referents a la relació entre la comprensió del temps i l’observació del
cosmos– el que tal vegada em va dur a voler pensar sobre el règim visual, sobre la
imatge i les maneres com mirem des de la consideració de la foscor, de la nit i de
l’opacitat. Perquè aquestes són instàncies que, en aquests temps de “fúria
icònica”2, ens fan veure i observar d’una altra manera i perquè ofereixen certa
resistència a la nostra compulsió de convertir qualsevol cosa en imatge, al nostre
desig de transparència i llum.
Alexandra Laudo

1

Per un relat d’aquests fets, vegeu Darian Leader, El robo de la Mona Lisa. Lo que el arte nos impide ver, Madrid, Sexto Piso, 2014.

2

El concepte fúria icònica ha estat proposat i analitzat per Joan Fontcuberta. Vegeu Joan Fontcuberta, La furia de las imágenes. Notas
sobre la postfotografía, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2016.
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Entrevista:
Parlant amb l’Alexandra
En aquesta conferència performativa poses
en relació els fenòmens astronòmics amb
reflexions filosòfiques sobre la nit, la foscor i
les nostres maneres de mirar. Què et va
portar a profunditzar en aquestes qüestions?
Crec que són temes que sempre m’han
interessat, que enllacen amb qüestions que
he explorat en altres projectes, i que
responen a inquietuds i interessos sobre els
quals segueixo treballant. El meu camp
professional és el de les arts visuals, en què
la creació de significat es produeix
principalment a través de la imatge.
M’interessa pensar com la cultura visual
conforma les nostres maneres de mirar i
defineix la història de la mirada; i com les
maneres com mirem, alhora, incideixen en el
règim de creació d’imatges i en la seva
circulació i recepció. La tradició cultural
occidental és molt “oculocentrist”a, la vista hi
té, amb relació als altres sentits, una posició
preeminent. Pensar en aquestes qüestions
des de l’actualitat, en què la imatge i la visió
tenen un lloc tan predominant, em sembla
pertinent. Però m’estimula fer-ho no només
des de la imatge i la llum, que possibilita la
visió, sinó des de la foscor, l’opacitat i la
immensitat de la nit. Perquè són instàncies
que promouen un altre tipus d’atenció, una
manera diferent de veure i mirar, i que
plantegen una resistència al desig de claredat
i de transparència, a la voluntat d’il·luminar-ho
tot.
On són els límits entre la performance
curatorial, l’exposició d’art i la conferència
acadèmica?
No crec que siguin clars i definits, i un dels
motius que m’ha dut a desenvolupar
conferències performatives ha estat justament
l’interès a explorar i qüestionar aquests límits,
a redefinir-los i fer-los difusos. Tensar
aquestes delimitacions, treballar en aquests
espais d’intersecció entre disciplines i formats

té a veure, per mi, amb un interès a
evidenciar les relacions complexes entre
veritat i ficció, entre les històries i la
historicitat, i amb la voluntat de posar de
manifest el component de subjectivitat i
d’emoció que tenen per mi una recerca
acadèmica o un projecte curatorial.
Quines preguntes creus que es farà
l’espectador un cop acabat l’espectacle?
N’haurà respost d’altres?
Si algú ve a veure la meva conferènciaperformativa amb l’expectativa d’aprendre a
situar l’Óssa Major i de llegir les
constel·lacions del cel, sortirà decebut.
No va d’això. No és un manual d’observació
astronòmica, ni una ponència de divulgació
científica (soc comissària d’art, he estudiat
Humanitats!). Tot i que he fet recerca sobre la
història de l’univers i de l’astronomia, les
preguntes que han vertebrat el meu procés de
treball tenen una naturalesa més assagística i
més poètica. Què és la nit? D’on ve la foscor
del cel? Com més llum hi ha, millor hi veiem?
Quina és la història de la mirada? Hi ha
alguna imatge que encara no hàgim vist?
Podem observar sense ser observats? Hi ha
una mirada postdigital? Quina serà la imatge
del final del món? Qui la farà? La veurà algú?
Personalment, el que m’interessa del
comissariat i de la creació artística és que
estimuli el pensament crític, que faci dubtar i
debatre, que em dugui a fer-me preguntes
noves, i no tant que em proporcioni respostes
a interrogants previs. Perquè per això ja tenim
la inèrcia del món i del mainstream. La
creació ha d’exercir una resistència a la
resposta, a la conclusió, al titular monolític i
homogeneïtzador. No sé si amb Com
observar un cel nocturn aconsegueixo alguna
d’aquestes coses, seria pretensiós pensar
que sí. Però tampoc ofereixo respostes
conclusives a cap de les preguntes
formulades, i potser això és un bon senyal.

16

Com observar un cel nocturn
29 i 30/01 – Espai Lliure
Fitxa artística
CREACIÓ
Alexandra Laudo
ASSISTÈNCIA ARTÍSTCA
Pedro Torres
ASSISTÈNCIA TÈCNICA
Àlex Serrano i Pedro Torres
IL·LUMINACIÓ, ESPAI ESCÈNIC I ESPAI
SONOR
Alexandra Laudo, Àlex Serrano i Pedro Torres
GIMNASTES
Alba Campos, Marta Costa i Helena Escudero
ENTRENAMENT I COREOGRAFIA
GIMNÀSTICA
Helena Escudero
MENCIONS
Aquest projecte va ser produït per Collective
(Edimburg), en el marc del programa
d’investigació Researcher in Residence. Va ser
presentat per primer cop el gener de 2019 a
Collective, dins el projecte curatorial Affinity and

Allusion. Es va presentar també el desembre de
2019 al Centre d'Art Fabra i Coats, en el marc
del Festival Loop i de l'exposició Un dia em vaig
topar amb un meteorit, comissariada per Carolina
Ciuti.
AGRAÏMENTS
Bobo Choses

Informació pràctica
IDIOMA
Català
HORARIS
29/01 a les 18.00 h
30/01 a les 20.00 h
DURADA
50'
XARXES
#ComObservarUnCel
#KatharsisLliure21
@heroinas_de_la_cultura
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Entrar a vivir
d’Adriano Galante
Què passa quan entrem en trànsit? Què succeeix en un moment d'èxtasi? Com
experimentem una vivència catàrtica? Som només cos, només acció? Desapareix el sentit
comú o adquirim el seny complet? Què som durant aquests instants? Més animals i menys
humans o viceversa? I què fem? I per què? És una via de resistència? Un exercici
d'equilibri?
Entrar a vivir és un testimoni sonor de les alteracions de la consciència en forma alhora de
conferència performativa i de concert, un artefacte viu amb direcció, text, música i
interpretació de l'Adriano Galante (Seward). L'acompanyen el constructor sonor, artista
visual i escenògraf Marc Vilanova, la mediaturga Sara Serrano, la filòsofa Andrea Soto i
l'arquitecta Alessia Schoor..

FOTOS I INFO WEB
https://www.teatrelliure.com/ca/progra
macio/tots-els-espectacles/entrar-vivir
TRÀILER
http://teatrelliure.metropolitana.net/car
petas/publicar/popup_login_carpeta.p
hp?uuid=cfad53b609ed035c6cc967f7
b9a2f9c6
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En paraules de l’autor
Al llarg de la història, els éssers vius hem desenvolupat múltiples mètodes per
a alterar la nostra consciència: des de formes ancestrals de sanació col·lectiva
fins a estats d'ànim més o menys passatgers als quals arribem a través de
diferents vies, pròpies o alienes, naturals o artificials, ja sigui ballant com
cantant, mirant l'horitzó, o bé fent esport, cuinant, rient, escrivint, meditant…
Fins i tot caçant, com és el cas d'alguns animals. La capacitat innata que tenim
per a aconseguir estats d'ànims alternatius és comú a totes les persones, un
nexe d'unió que ens fa d'alguna manera més similars.
Entrar a vivir recorre diverses memòries, experiències i hàbits entorn del
tràngol, l'èxtasi i la catarsis a través del so, el moviment, la llum, el cos, la
música o el llenguatge, amb l'objectiu de formular més preguntes que
respostes. Entrar a vivir és un testimoni escènic, un trajecte visual i una
dissecció sonora en forma de conferència performativa i concert alhora, una
instal·lació mòbil i una performance amb direcció, text, música i interpretació de
l'Adriano Galante (Seward). L'acompanyen en el procés de creació el
constructor sonor, artista visual i escenògraf Marc Vilanova, la mediaturga Sara
Serrano, la filòsofa Andrea Soto i l'arquitecta Alessia Schoor.
Adriano Galante

Entrevista:
Parlant amb l’Adriano
Pot ser la música una eina per explorar els
nostres propis límits?
Sí, hauria de ser-ho sempre. De totes les
músiques podem aprendre alguna cosa nova,
ja sigui des del cos a través del moviment o
des de l'escolta, el pensament, la intuïció… Si
romanem atentes a descobrir noves
músiques, tindrem més eines per conèixer
més de nosaltres i del que ens envolta.

molts més objectius que les nostres cançons.
Amb una perspectiva fonamentalment
llibertària, tractem d’ajudar a impulsar tots els
projectes que ens arriben. Una mena de
suport mutu artístic i musical, però, sobre tot,
vital, que fa que la nostra música sigui també
més diversa, molt més rica.

El teu grup de música, Seward, s’ha obert a
altres disciplines de la mà de dramaturgs,
cineastes, escriptors, periodistes... Què us ha
aportat experimentar amb aquests mons?
Aquesta obertura és una forma de fer,
d’escoltar i de construir comunitat. Sense
haver impulsat aquestes relacions,
segurament el grup ja no existiria. Des de
2010, hem posat Seward a disposició de

La música, el moviment i la paraula estan
molt presents en aquest testimoni sonor. Què
s’hi trobarà l’espectador?
La gent es trobarà un espai en construcció
que serà alhora un concert, una instal·lació
canviant, un artefacte viu que parteix de la
llum, la memòria, el cos i el so per a arribar a
“conferenciar performativament” sobre les
alteracions de la consciència.
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Entrar a vivir
30 i 31/01 – Sala Fabià Puigserver
Fitxa artística
DRAMATÚRGIA I MÚSICA
Adriano Galante
INTERPRETACIÓ
Adriano Galante
ACOMPANYAMENT MEDIATÚRGIC
Sara Serrano
IL·LUMINACIÓ, ESPAI ESCÈNIC I SONOR
Marc Vilanova
VESTUARI I FOTOGRAFIA
Alessia Schoor
ASSESSORAMENT FILOSÒFIC
Andrea Soto Calderón
AMB EL SUPORT DE
Konvent Puntzero, La Capsa i Convent de Sant Agustí

Informació pràctica
IDIOMA
castellà, català i anglès
HORARIS
30/01 a les 18.00 h
31/01 a les 18.00 h
DURADA
50’
XARXES
#EntrarAVivir
#KatharsisLliure21
@disciplinaugusta
@Adriano_Galante
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Presència i alteritat: taula rodona performativa
modera i condueix Martina Tosticarelli
Què és la presència? Com es manifesta al teatre contemporani? Com podem repensar-la a
partir de la pandèmia? Quina relació hi ha entre presència i mirada? Pot sobreviure un teatre
sense relació escòpica directa entre l’actor i l’espectador? Lluny de motivar-nos una definició
precisa, la presència ens situa en un àmbit problemàtic d’una liminalitat evident. És el
terreny de la paradoxa, de la fragmentació, de la pèrdua de referències, però també el de
l’aura, el de l’alquímia, el de l’encanteri. Parlar de presència en teatre implica parlar alhora
d’absència, d’unes fugues que imposen una pausa de sentit. En aquest no-lloc que és
utopia, i per tant espera, s’hi introdueix l’alteritat.
La presència no existeix de manera absoluta; és relació, l’instant en el qual l'un Mateix i
l’Altre es troben: l’actor i el personatge, l’escena i el públic, en una interacció energètica que
desplaça la representació i suspèn els desdoblaments. Inexplicable. Innombrable. On hi ha
presència, hi ha també conjura, evocació, exorcisme. Es genera una força persuasiva que
sobrevé i ens embolcalla, un impuls que es revela, ens fascina i ens involucra
mimèticament.

FOTOS I INFO WEB
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-elsespectacles/katharsis-presencia-i-alteritat
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Presència i alteritat: taula rodona performativa
28/01 – Sala Fabià Puigserver
Fitxa artística
DIRECCIÓ I MODERACIÓ
Martina Tosticarelli
PARTICIPANTS
Davide Carnevali, Cecilia Colacrai, María García Vera i Marc Villanueva
AMB LA COL·LABORACIÓ DE
Gabriela Carrizo, Romeo Castellucci, Stefan Kaegi i Susanne Kennedy
ASSESSORAMENT
Roberto Fratini
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

Informació pràctica
IDIOMA
Català i castellà
HORARI
28/01 a les 20.00 h
XXSS
#PresènciaiAlteritat
#KatharsisLliure21
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Dramatúrgies del debat (ddd): instal·lació
Roberto Fratini i Agost Produccions
Dramatúrgies del debat (ddd) és una instal·lació informativa i performativa, un
projecte que se centra en les possibilitats de parlar i comentar una obra d’art a partir
de l’anàlisi, la manipulació i la subversió dels rols dels "actors" implicats en la
representació metadiscursiva que és, típicament, el debat postfunció: el públic i
l’artista.
La instal·lació que es proposa al vestíbul del Lliure combina críticament la
tecnologia i la presencialitat, dos elements que han estat presents, per excés o per
absència, durant la pandèmia global i que també es pretenen debatre al cicle
Katharsis. La desmaterialització de la relació concreta entre públic i obres és fa
present gràcies a l’ús del sistema de codis QR per explicar al públic en què consisteix
el projecte.
En un moment d'intensa codificació i desmaterialització, ddd aposta perquè el territori
del discurs sigui alhora infinit i encriptat, ubic i invisible; que la Cultura teatral i el seu
potencial de discurs, reivindicada mitjançant mil succedanis virtuals i domesticada
mitjançant mil accessos digitals, sigui alhora per tot arreu i enlloc, en una "geografia
difosa" que recorda l’Espanya immaterial i toponomàstica, feta únicament de noms de
pays, que composen els diferents protocols del projecte Agost Produccions.
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Dramatúrgies del debat (ddd): instal·lació
del 22 al 31/01 – vestíbul i altres espais
Fitxa artística
DISSENY
Roberto Fratini i Agost Produccions
DISSENY GRÀFIC
Jordi Cuesta Vila
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

Informació pràctica
IDIOMA
Català
HORARI
Del 22 al 31/01.
Horari d’actuació de la perfomer:
tots els dies de Katharsis de 17.15 h a 18.15 h i
de 19.00 h a 20.00 h
XXSS
@agostprod
#KatharsisLliure21
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© Daria Akseonova

BIOGRAFIA

David Espinosa
creador i performer
L’any 2006 David Espinosa forma amb Africa Navarro l'Associació El Local E.C.,
amb la que han creat els espectacles: Much ado about nothing (2014), Mi Gran
Obra (2012), Desconcierto nº 1 para tecla doy fracasado (2011), La Procesadora
(2010), Felicidades (2009), Deliriosdegrandez@ (2007), Desaladas Club (2007), i
Propiedad Privada (2006), les instal·lacions interactives “El Trìptic” (2017) La Triste
Figura (2015) i Hekinah Degul (2013) i les peces de carrer Summertime (2008),
Desaladas Road (2007) i Agonias de lo imposible (2006).
Aquests treballs van ser presentats als espais i festivals internacionals: Theater
der Dinge Berlin, Festival Otoño a Primavera Madrid, International Puppet Festival
Jerusalem, Eurothalia Timisoara, Wiener Festwochen, World Theatre-Varna
Summer Bulgaria, Fimfa Lisboa, Mime Festival-Tate Modern London, Ganz Novi
Zagreb, Culture Station Seoul 284, Helsinki Festival, Oslo International
Teaterfestival, CINARS Montreal, Theatre du Passage Neuchatel, MESS Sarajevo,
NET Moscu, FIT Festival Lugano, Festival de Terni, Biennale de Venezia, Cena
Contemporânea de Brasilia, Escena Contemporánea de Madrid, Alt Vigo, Bad
Bilbao, TNT de Terrassa, Escena Abierta de Burgos, cicle Radicals Lliures de
Barcelona, entre d’altres.
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© Carles Decors

BIOGRAFIA

Núria Guiu Sagarra
directora, coreògrafa i performer
Graduada a l’Institut del Teatre en dansa clàssica.
Forma part d’IT Dansa i posteriorment treballa com a ballarina amb companyies com
Cullberg Balletten, Gisele Vienne, Carte Blanche Dance Company, Batsheva Dance
Company (Kamuyot), Ingri Fiksdal, Jasmin Vardimon, La Veronal, Kobalt Works entre
d’altres.
Ha treballat com a assistent artística de Gisele de Vienne i també com a intèrpret
d'algunes de les seves creacions com Crowd o This Is How You Will Disappear. Des
del 2012 s’interessa per la coreografia i indaga en la relació cos-digitalitat. Likes va
ser peça seleccionada a la plataforma europea d’Aerowaves 2018, va guanyar una
menció especial als Premis ciutat de Barcelona 2018 i un premi a la millor actuació
dins la categoria solo de dansa als Premis de la crítica 2018. Als Premis DansaCat
2020, va fer-se amb el guardó de millor intèrpret. Els seus nous treballs són Spiritual
Boyfriends, estrenat al Festival Grec de Barcelona 2020; Futuralgia, una peça de grup
comissionada per Unusual Symptoms del Dance Theater Bremen i Superlikes, una
adaptació del solo per a nou ballarins i ballarines de la Companyia Nacional de Dansa
de Malta.
Actualment Núria Guiu és artista associada al Graner de Barcelona. També és
professora certificada de Ioga Iyengar i estudiant del Grau d'Antropologia i Evolució
humana a la universitat de la UOC.
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BIOGRAFIA

Eina Idea
Eina Idea és un projecte de la Fundació EINA per portar la formació en art i disseny
més enllà de les seves zones de confort. Eina Idea es planteja com un suplement
crític, màquina de reflexió estètica en mode d’exposició permanent i accelerador
cognitiu.
En estreta col·laboració amb EINA Centre Universitari de Disseny i Art, adscrit a la
UAB, però anant també més enllà de l’acadèmia, Eina Idea opera a través de cèl·lules
d’investigació anomenades cabinets: espais de treball conceptualment singulars i amb
objectius tàctics definits segons els agents convidats.
A nivell pràctic, Eina Idea proposa seminaris de treball, conferències, performances i
exposicions de càmera en les que poden involucrar-se estudiants i el públic de
Barcelona en general. Utilitzant temporalitats i tipologies variables sota un model
col·laboratiu, Eina Idea vol ser un vehicle de propagacions de tota índole: del
pensament curatorial al meme; de la poètica documental al gaming; del disseny
d’experiència a la crítica aplicada. En definitiva, Eina Idea és un intensificador de
recerques, obert a totes.
https://www.eina.cat/ca/eina-idea
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© Albert Alcoz

BIOGRAFIA

Alexandra Laudo
Comissària d’art
Llicenciada en Humanitats i postgraduada en Gestió Cultural (Universitat Pompeu Fabra),
M.A. en arts visuals i museologia (New York University). Una de les vuit participants de
CuratorLab (2015/16), el prestigiós programa d’investigació de Konstfack (Estocolm).
Treballa qüestions relacionades amb la narració, el relat i els espais d’intersecció entre les
arts visuals i la literatura; la construcció social del temps i l’experiència de la temporalitat;
la història de les imatges i la seva relació amb les nostres maneres de veure i mirar; i l’ús
de la foscor, l’opacitat i l’absència en la pràctica artística. També ha explorat introduir
l’oralitat, la peformativitat i la narració en la seva pràctica curatorial, a través de projectes
de comissariat híbrids, com les conferències performatives (An intellectual history of the
clock i How to observe a nocturnal sky) o propostes situades entre l’assaig literari, la crítica
i el comissariat. Entre els seus projectes recents destaquen l’exposició Ella, l’ull, el dit, la
mà (ADN Galeria, Barcelona Gallery Weekend), l’acció artística FOC, cocreada amb Tanit
Plana i Moon Ribas (MAC, Mataró), l’acció curatorial-literària Repenjar-se en un raig de sol
oblic (Art Nou 2020), l’exposició Una certa foscor (CaixaForum), el cicle expositiu La
possibilitat d’una illa (Espai 13, Fundació Joan Miró), entre d’altres.
Ha rebut premis com Premi Terrassa Comissariat, premi Barcelona Producció de
comissariat, Premio Marco Magnani Giovanne Critica i premi GAC de Comissariat. Ha editat
i publicat llibres d’art i catàlegs d’exposicions, i ha escrit textos per a publicacions d’art,
llibres d’assaig i premsa especialitzada. Ara prepara un projecte expositiu sobre les mans i
el tacte, i un altre sobre la relació entre biografia, imatge i anonimat. També ha prepara una
nova conferència performativa sobre la son, la nit i el paradigma de productivitat 24/7.
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© Alessia Schoor

BIOGRAFIA

Adriano Galante
dramaturg, músic i intèrpret
Cantant, fundador i músic del col·lectiu d’acció sonora, performance i cançó lliure
Seward. Amb més de 10 anys, Seward són conegudes per entendre la música com a
eina per a explorar els seus límits, des de la manera de fer i tocar cançons fins a la forma
d’estar a l’escenari, gravar, editar o distribuir els discos; així com per obrir el grup a altres
disciplines amb artistes com el dramaturg Jordi Oriol, la cineasta Adriana Vila Guevara,
l'escriptor i periodista Javier Gallego Crudo, la companyia Antigua i Barbuda o els versos
de la Mireia Calafell, l’Eduard Escoffet o la Núria Martínez-Vernis.
Des del 2005, Galante ha desenvolupat la seva carrera trobant un lloc en la intersecció
entre la creació col·lectiva, la interpretació interdisciplinària, el pensament crític, la gestió
comunitària i la curadoria artística. Ha impulsat i format part de múltiples espais,
esdeveniments culturals i companyies de teatre, dansa, música i performance; ha
col·laborat amb el Konvent Puntzero, l’organització internacional Artists At Risk, el
festival BAM Cultura Viva, la campanya per la llibertat d’expressió No Callarem, el grup
d'electrònica b1n0 o l'espectacle Rèquiem d'Enric Montefusco i Refree, entre d'altres.
En l'actualitat, treballa en la creació de Demoledora, en residència al TNT 2021, amb la
mediaturga Sara Serrano, el performer David Climent (loscorderos.sc) i l’arquitecta
Alessia Schoor. També prepara el seu primer disc en castellà amb la violinista Sara
Fontán, investiga els mètodes de composició amb Cançons a mida: espais de trobada,
coopera amb Nativa / Indigestió / La Murga, i continua ampliant la seva col·lecció inèdita
d’assajos poètics, Preposicionarse, que va començar el 2006 i que publicarà el 2021/22.
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© Joana Madeira Ramos

BIOGRAFIA

Martina Tosticarelli
escenògrafa, historiadora de l'art i assagista
Doctora en Arts Escèniques per la Universitat Autònoma, especialitzada en teoria
de les arts escèniques contemporànies. També ha estudiat Història de l'Art a la
Universitat de Barcelona i Belles Arts-Escenografia a la Universidad de la Plata,
(Argentina).
El 2001 va ser becada pel Service de Coopération et d'Action Culturelle de França
per continuar amb els seus estudis al ISTS d'Avinyó. Va fer pràctiques al Festival
d'Avinyó, Les Hivernales de la Danse, al Théâtre du Capitol de Toulouse, al Teatre
Lliure de Barcelona i el Teatre Colón de Buenos Aires. Ha dissenyat escenografies
i il·luminació per a teatre i òpera en diferents països. I ha treballat també ha com a
actriu, dramaturga i assistent de direcció.
En els últims anys porta a terme un treball teòric, pel qual s’ha especialitzat en
teatre contemporani. El 2017 va obtenir el Premi Internacional d'Assaig Teatral de
l'INBA de Mèxic, publicat per Pas de Gat i Artezblai. Ha publicat articles en la
Revista Mexicana de Teatre i en Estudis Escènics de l'Institut de Teatre, i
col·laborat amb els Simposis de Dramatúrgia de l'Objecte del Festival IF. Ha
impartit classes a la Universidad de la Plata, al Instituto Superior de ArtE del
Teatro Colón de Buenos Aires i a Eòlia ESAD de Barcelona.
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Informació pràctica
PREUS
Conferències performatives
De 5 a 12 €
PACK Katharsis 5 €/espectacle
Taula rodona performativa
De 6 a 12 €
PACK Katharsis 5 €/espectacle

CONTACTE PREMSA
Rocio Pedrol
M. 669 06 75 66
Mar Solà
M. 675 44 98 86
premsa@teatrelliure.com
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Col·laboradors i patrocinis
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