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La directora Magda Puig Torres fa una proposta
que treballa en la distància per fer-nos més
pròxims a allò que sovint no volem veure.
Aquest projecte subratlla el vessant social del
programa artístic del Teatre Lliure, ja apuntat en
propostes anteriors, com Sis personatges.
Homenatge a Tomás Giner, en establir vincles
amb institucions com Arrels Fundació.
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Sinopsi
Plácido Mo és un recorregut auditiu per la ciutat, guiat per la veu d’algú que
ha viscut als seus carrers. Aturades en llocs invisibles, llocs sense Història,
però plens de vides no relatades. Re-visitar. Re-mirar. Re-enfocar. Reconstruir. I entre parada i parada, petites intervencions artístiques que
parlen d’aquestes vides. Plácido Mo és un dispositiu artístic urbà
documental, un artefacte escènic que intervé a l’espai públic. Un punt de
vista. Un de molts. Què mires? Què veus? Aquest és el joc.

IMATGES AUDIOVISUALS
http://teatrelliure.metropolitan
a.net/carpetas/publicar/popup
_login_carpeta.php?uuid=e2d
e59d1bc34a98e65ed1141edb
cb433
MÉS INFO / FOTOS
www.teatrelliure.com/ca/progr
amacio/tots-elsespectacles/placido-mo
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El punt de partida
“Abro este Twitter en busca de una oportunidad. Necesito contar cómo me siento.” Amb
aquesta frase començava, el dia 1 de desembre de 2010 el compte de twitter
@Placido_Mo. Es podia seguir (gairebé a temps real) la història d’un home en atur crònic,
amb una depressió, abandonat per la dona i amb un deute hipotecari inassumible, que
finalment porta al banc, a expropiar-li el pis. Amb tuits i fotos cada dia explicava com es
buscava la vida al carrer.
Dues setmanes després, es va filtrar als mitjans que darrere de @Placido_Mo hi havia el
Juan Carlos, el Martín, el Germán, l’Inma i el Toni. Tots havien viscut al carrer. Era una
iniciativa de la campanya de Tots mereixem una oportunitat de la Fundació Arrels.
Tot i que Placido_Mo fos un pseudònim, Plácido Moreno va existir. Va morir el 10
d’octubre del 2010 als 52 anys. N’havia passat 10 al carrer. Fins el passat juny, cada
dilluns al migdia Los plácidos (com s’autoanomenen ells) es trobaven i decidien quin
missatge volien fer visible per les xarxes. La limitació: 140 caràcters.
Descobrir aquesta iniciativa és el detonador perquè tot aquest projecte artístic es posi en
marxa. A més de la necessitat d’explorar territoris creatius mixtes, on les diferents
disciplines artístiques es barregin. El projecte parteix d’un escenari molt concret: els
carrers de les nostres ciutats. I també d’uns protagonistes molt concrets: persones que
han dormit en aquests carrers i que es convertiran en el que la companyia de teatre Rimini
Protokoll defineix com a everyday experts (gent que normalment no actua i que a més són
vistos com a “estrangers culturals”). Ells són els que tenen la informació de la qual es
nodreix aquest projecte.
Què és el que fa que un lloc sigui interessant? Quan “visites” algun lloc és perquè darrere
d’ell s’hi amaga una història, normalment part de la Història (la que surt als llibres). Què
pot fer que un espai que d’entrada no té l’aureola artística o que no és un espai d’interès
cultural o econòmic, capti l’interès d’un “visitant”? Aquest projecte pretén indagar en la
relació espai-ciutat-experiència pròpia i també en els mecanismes que fan que aquest
espai de trànsit impersonal (carrer), pugui ser un espai de trobada, d’intercanvi, i d’interès
tant social com artístic.
En el món contemporani, quan els fonaments de l’arrelament bàsic humà que donen
seguretat són fonaments basats en el canvi i el moviment: no hi ha lloc on agafar-se. Per
tant, la paradoxa de la contemporaneïtat és la cerca d’arrels amb la consciència que
l’única casa possible és el teu cos.
Els protagonistes de Plácido Mo, han viscut aquesta paradoxa en els mateixos carrers per
on passem cada dia molts de nosaltres. Què passa doncs si posem el focus en aquests
llocs i les seves històries? Què passa si ens aproximem a aquests llocs/experiències
pròpies i entrem dins la seva intimitat?
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ENTREVISTA
Parlant amb Magda
Puig Torres
Com va sorgir la idea de fer aquest
recorregut, que ha acabat convertint-se en
Plácido Mo?
Al 2016 vivia al Raval, on hi ha una quantitat
molt gran de gent que dorm al carrer. Era un
moment on la crisi de refugiats estava a tots
els mitjans, era un dels principals temes de
focus mediàtic, tot i que feia molts anys que
estava passant. Vaig pensar en on posàvem
el focus com a societat, on el posava jo i per
què. I vaig veure que volia fer una espècie de
zoom en el context que vivia. Cada dia
passava pel costat de moltes persones que
dormien al carrer i gairebé sense adonar-me’n
els havia inclòs en el meu paisatge urbà,
formaven part de la meva ciutat, del meu dia
a dia. I d’aquí va sorgir la pregunta de què és
el que veiem i què és el que mirem. I també
l’interès de re-construir aquells carrers i la
ciutat des d’una altra perspectiva.
La peça s’ha pogut veure a Terrassa, a
Girona, ara a Barcelona i, a finals d’agost,
s’estrenarà a Canadà. De quina manera
treballeu per adaptar la dramatúrgia a cada
espai?
Hi ha una primera fase que és conèixer la
ciutat o el barri, de la mà de gent que ha
viscut en aquells carrers. Passem moltes
hores passejant i conversant amb elles i ells i
creem una un mapa relacionant els carrers i
llocs del barri amb les seves experiències. Un
cop ha acabat aquest procés, comença
l’adaptació de la dramatúrgia. Tenim un
esquema de dramatúrgia, que ens permet
tenir una base sobre la qual treballar, però les
realitats de les ciutats i els barris són molt
diferents i les persones amb les que treballem
també i per tant, tot i tenir un esquema, la
dramatúrgia acaba variant molt d’una versió a
l’altra.

Al llarg del recorregut, potser no tothom
veurà totes les intervencions que hi ha
preparades. Per què?
El que proposem ja des de l’inici de la peça
és activar la mirada i alhora oferir un temps
de passejar i contemplar aquells carrers des
d’un altre punt de vista. Proposem un
recorregut, però no sabem què mirarà
l’espectador, o què veurà, si veurà el que
passa o si no ho veurà. El recorregut guia
algunes de les mirades de l’espectador, però
no totes, perquè el carrer és imprevisible. Hi
ha intervencions que són molt evidents i n’hi
ha que no ho són tant, de manera que
sempre pugui quedar el dubte de si allò que
veus forma part de la proposta artística o del
món real.
Vau estrenar-la l’any 2016. Creus que quatre
anys més tard ha canviat la consciència de la
població en relació a les persones que viuen
al carrer?
No tinc la sensació que hagi canviat la nostra
consciència, tot i que les xifres han
incrementat i és molt evident si passeges pels
carrers de la ciutat. Tots sabem que hi ha
gent dormint al carrer, els veiem cada dia,
han passat a formar part del nostre dia a dia.
Però allò que entra dins la rutina o la
quotidianitat, normalment adorm la nostra
capacitat de reacció.
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ENTREVISTA
Parlant amb
els Plácidos:
Anna Maria Llobet,
Fran Mora i
Stephan Tubbeckx
Quan us van proposar de participar a Plácido
Mo, què et va semblar la idea?
Anna Maria Llobet: Força bé perquè és una
proposta molt maca. Dona paraula i veu a la
gent. És un itinerari per caminar i veure
Barcelona d’una altra manera.
Fran Mora: Perfecta, genial, simpática, con
poderío.
Stephan Tubbeckx: Una buena idea para
enseñar a la gente cómo se vive en la calle.

Amb aquest recorregut ens descobriu uns
carrers plens d’històries invisibles. Què us
agradaria que s’emportés el públic?
Anna Maria: Que es posin a la pell de la gent que
està vivint al carrer. Que no critiquin i diguin “oh
mira, aquests drogoaddictes, aquests alcohòlics”.
Que vegin més la realitat de per què estan al
carrer. Hi ha moltes històries, cadascú tenim la
nostra. Penso que és maco conèixer les
persones abans de jutjar-les.
Fran: Honradez hacia ellos, tener un corazoncito
un poquito más abierto, que miren un poquito
más a la gente que está durmiendo a la calle,
sobre todo en estas fechas pero también todo el
año. Ser simpáticos, no agredir, no insultar.
Tener una especie de vínculo. Si necesitan un
bocata, un bocata. Si necesitan ayuda, dásela.
Tener corazón para la gente que duerme en la
calle. Y también para la gente que tienen casa
pero que necesitan ir a las iglesias para que les
den leche, para poder cocinar, ser ellos mismo.
Stephan: Que nosotros no hacemos nada mal.
Vivimos cómo podemos. Es duro pero, en mi
caso, es mi elección.

Quin ha estat el vostre paper en el procés de
creació?
Anna Maria: Hem caminat, ens han fet moltes
preguntes i les hem contestat. Els hem explicat
una mica la nostra vida, el carrer, que és molt
dur.
Fran: Me he confesado. “Hoy me quiero confesar
que yo estoy enamorado...” Lo he vivido con
mucha simpatía gracias a la coordinadora, un
encanto de mujer, una profesional, es un lujo de
haberla conocido.
Stephan: Ha sido un proceso muy interesante.
Hemos enseñado que se puede vivir de una
manera como yo lo hago, sin necesitar una casa.
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BIOGRAFIA

Magda Puig Torres
idea original i direcció
Llicenciada en Disseny Gràfic i Llicenciada en Interpretació a l’Institut del Teatre de
Barcelona. La seva recerca artística consisteix en explorar territoris creatius mixtes
a cavall entre les arts en viu i les arts visuals. Forma part del col·lectiu Cultura i
Conflicte, un equip multidisciplinar que planteja propostes en l’àmbit de les arts
escèniques, l’audiovisual, la fotografia i el periodisme.
La seva primera peça com a creadora és Plácido Mo, estrenada al Festival TNT el
2016. La peça és un dispositiu artístic urbà documental que intervé a l’espai públic i
que treballa la ciutat a partir de la mirada de persones sense sostre. Un projecte
que ha recorregut diverses ciutats de Catalunya i que aquesta temporada es podrà
veure dins la programació del Teatre Lliure i a Montreal (Canadà).
Actualment treballa com a actriu i com a creadora visual al projecte Encara hi ha
algú al bosc, de Cultura i Conflicte, que aborda la violència sexual com a arma de
guerra als Balcans, i que consta d'una exposició fotogràfica a La Model (desembre
2020), una obra de teatre al Teatre Nacional de Catalunya (Temporada 20/21) i un
documental "Sense ficció" a TV3. El setembre del 2020 estrena Me & Magdalena,
una peça que investiga en la contemporaneització del teatre de paper.
Com a actriu, algunes de les obres on ha treballat són Encara hi ha algú al bosc
d’Anna Maria Ricart, al Festival Temporada Alta 2020, dirigida per Joan Arqué;
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Jane Eyre, al Teatre Lliure de Gràcia, dirigida per Carme Portaceli; Frankenstein, al
Teatre Nacional de Catalunya, dirigida per Carme Portaceli; Històries dʼIstanbul, de
Yasim Ozöy, dirigida per Joan Arqué, al Teatre Lliure de Gràcia.
En l’àmbit de les arts visuals, el desembre del 2019, publica el seu projecte Dia a
dia, un llibre il·lustrat que posa el focus en activistes d’arreu del món i que és editat
per Edicions Tremendes. El 2019 crea i dirigeix el Vilart, un festival rural que
combina les arts visuals i les arts en viu, a Castellbell i el Vilar.

BIOGRAFIA

Judith Pujol
assessorament artístic
Llicenciada en Història de l’Art (Universitat de Barcelona) i en Direcció i Dramatúrgia
(Institut del Teatre) i Màster en Pràctica Escènica i Cultura Visual de la Universidad
Computense de Madrid, el Museu Reina Sofia i Artea. També és titulada en
Tècnica dels Serveis Educatius i Assistencials per CIOF-FP/ER Parma, Itàlia.
Compagina la creació, amb la docència i la gestió cultural. És cofundadora de la
companyia Obskené des del 2010, on exerceix taques de gestió, producció i
direcció artística. Actualment és professora del Departament de Teoria i Història del
Màster en Ensenyances Artístiques. Pensament i Creació Escènica Contemporània
a l’ESADCYL.
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Com a creadora destaca la direcció, amb Eva Redondo, de El Inquilino, de Paco
Gámez, CDN; la dramatúrgia i assessoria artística i de Suite Toc núm. 6, amb Clara
Peya, Ariadna Peya i María Velasco, Les Impuxibles; la direcció, amb Rubén Cano,
de l’espectacle inaugural de la temporada 19/20 del Teatro Español, Zonas de
conflictes; la direcció i dramatúrgia, juntament amb Mònica Bofill, de Tot va bé si
acaba bé, de William Shakespeare, companyia Parking Shakespeare i la direcció i
codramatúrgia de De Carenes al cel, dramatúrgia compartida amb Albert Boronat.
També destaquen les direccions dels espectacles d’Obskené País sense Paraules,
de Dea Loher; Este no es un lugar adecuado para morir, d’Albert Boronat; Hamlet
és mort. No hi ha Força de Gravetat, d’Ewald Palmetshofer, i l la participació en la
creació del projecte Gran Rifa d’un Fabulós viatge a Mèxic, de la Companyia
Obskené i Teatro Ojo. També ha participant en la creació del guió, la direcció
d’actors i la interpretació a l’obra audiovisual La incorrupta, de Tamar Guimaraes,
pel Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía.

BIOGRAFIA

Ricard Soler Mallol
assessorament artístic
Director i dramaturg que viu entre Barcelona i Montreal. És llicenciat en direcció
escènica i dramatúrgia a l'Institut del Teatre de Barcelona i compta amb un màster
en teatre de la Universitat de Quebec a Montreal. També és llicenciat matemàtiques
a la Universitat Politècnica de Catalunya, enginyer superior en telecomunicacions a
la Universitat Politècnica de Catalunya i graduat en flauta de bec al Conservatori
Superior Municipal de Música de Barcelona.
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Membre fundador de la companyia Obskené, ha presentat amb aquesta i altres
companyies més d’una vintena d’espectacles en els àmbits del teatre de sala, el
teatre de carrer, el circ i la música. Es defineix com un creador eclèctic que li agrada
treballar en les diverses disciplines que conformen les arts de la escena. Creu en
l’enriquiment de la creació artística gràcies al desplaçament, l’adaptació, el contrast,
l’entesa i la diferència que sorgeix de la unió de creadors amb diferents bagatges.
Una part important de la seva recerca artística s’orienta en articular la relació entre
l'espectador i el dispositiu escènic.
De les seves creacions més recents destaquen: Arka Kinari, un concert de música
electrònica sobre la coberta d’un veler tradicional (2020); Intersections, un
espectacle sobre revolucions contemporànies que reuneix 5 artistes de 5 ciutats
diferents en directe gràcies a internet (Grec 2019); La marche, un espectacle de circ
itinerant nominat al premi de la crítica a millor espectacle de carrer (Fira Tàrrega,
2019); Les clinck, un espectacle familiar de la companyia Les Bianchis (2018);
Alpenstock, una farsa contemporània de Remi de Vos (2017); Manifesta, un
espectacle de gran format que fusiona circ, text i música (2016); i Fuenteovejuna,
breve tratado sobre las ovejas domésticas, una versió contemporània del clàssic de
Lope de Vega reconegut amb diversos premis internacionals.
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Fitxa artística
IDEA ORIGINAL I DIRECCIÓ
Magda Puig Torres
PLÁCIDOS
Anna Maria Llobet, Fran Mora i Stephan
Tubbeckx
ASSESSORAMENT ARTÍSTIC
Judith Pujol i Ricard Soler Mallol
GRAFISME
Magda Puig Torres
COPRODUCCIÓ
Magda Puig Torres i Festival TNT Terrassa Noves Tendències 2016
AMB LA COL·LABORACIÓ
d’Arrels Fundació
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Informació
pràctica
IDIOMA
Català i castellà
DURADA APROXIMADA
45’ (5 passis al dia)
HORARIS
Dissabte i diumenge a les 12.00 h i a les
13.30 h
De dimecres a diumenge a les 17.30 h,
19.00 h i 20.30 h

XARXES
#PlácidoMo
@ArrelsFundació
#ElLliureDelFutur
#SocLaTardorDelLliure

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

LLOC
Sortida des de la Plaça Margarida Xirgu
INDICACIONS COVID
Per al correcte seguiment de l'espectacle és
necessari l'ús d'auriculars amb minijack. Per
garantir les mesures higièniques, us
demanem que porteu els vostres de casa.
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Col·laboradors i patrocinis
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