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Tierras del Sud, Teatro Amazonas i 
Extraños mares arden són els tres 
espectacles que conformen la Trilogía 
Pacífico de la companyia 
Azkona&Toloza. Un tríptic sobre la 
realitat neocolonial a l’Amèrica del Sud 
d’avui. 
 
Després de passar pel Lliure en el marc 
del GREC Festival de Barcelona 2020 
(Teatro Amazonas) i durant la 
programació proposada a l’Espai Lliure 
per la companyia La Ruta 40 la 
temporada passada (Tierras del Sud), 
per primer cop aquesta formació basco-
xilena arriba ara amb els tres 
espectacles junts a un teatre. Una 
oportunitat única per revistar el darrer 
treball d’aquesta companyia que 
busseja en el passat per explicar el 
present. 
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En paraules de la companyia 
 
Ja han passat sis anys des que vam començar aquest viatge en família que 
ens ha portat a recórrer milers de quilòmetres des de la ribera sud del riu 
Carrenleufú [Argentina] fins a la nord del riu Solimoes [Brasil]. Travessant, 
els rius el Negre, el Lloa, l'Amazones i el Tapajos. Una llarga travessia a 
l'interior de la història recent d'Abya Yala, la batejada com Llatinoamèrica. 
Que és gairebé el mateix que dir que vam fer una llarga travessia a l'interior 
de la barbàrie que durant segles ha entollat de sang el territori. Una i altra 
vegada. Amb les mateixes estratègies, les mateixes eines i les mateixes 
armes. Perquè, si d'alguna cosa ens hem adonat, és que la barbàrie 
neocolonial, no correspon a fets i formes de fer aïllades, sinó que, molt al 
contrari, respon a una clara estratègia duta a terme per tot el continent. Una 
estratègia que, al seu torn, respon a la manera en què les oligarquies i les 
grans potències han decidit veure i ordenar el món. Escrivint, una i altra 
vegada, la història dels vencedors. Serveixi aquesta trilogia per rellegir i 
reescriure la història. Serveixi aquesta trilogia, tant de bo, per callar i 
escoltar la veu dels vençuts, dels ningú. Serveixi aquesta trilogia per 
reconstruir davant dels ulls del públic els bells paisatges i territoris que 
conformen i donen vida a Abya Yala. Infinitament bells malgrat la barbàrie 
que en ells s'han donat cita.  
 

Laida Azkona Goñi i Txalo Toloza-Fernández 
[Azkona&Toloza] 

 
 
 
 
 

INFO WEB 
https://miprimerdrop.wordpres
s.com/miprimerdrop-vs-txalo/  
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Tierras del Sud 
 
 
Què uneix l’industrial tèxtil italià Luciano Benetton amb el petit clan maputxe dels 
Curiñanco-Nahuelquir? I l’actual president de l’Argentina, Mauricio Macri, amb Sylvester 
Stallone? I el jugador de la NBA Emanuel Ginobili amb Butch Cassidy? Les respostes a 
totes aquestes preguntes són aquí, a milers de quilòmetres dels Estats Units o 
d’Europa. Aquí, al sud del sud, als límits australs d’Amèrica, a la regió més despoblada 
de l’Argentina. Aquí, entre grans llacs cristal·lins i enormes cims nevats, entre Los 
Andes i l’Atlàntic. A Puelmapu, el territori ancestral del poble maputxe. 
 

 
 
 

 
FOTOS I INFO WEB 
https://www.teatrelliure.com/c
a/programacio/tots-els-
espectacles/tierras-del-sud-0 
 
VIDEO TRÀILER 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=iG3eNkJ_rTU&list=PLu
3I3g2pjBQ7ej2X-bwxn-
NvRZ3qOktQ9 
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Tierras del Sud 
17 i 18/02 – Gràcia 
 
Fitxa artística 
 
AUTORIA, DIRECCIÓ I INTERPRETACIÓ 
Laida Azkona Goñi i Txalo Toloza-Fernández 
  
VEUS EN OFF 
Sergio Alessandria, Agustina Basso, Gerardo 
Ghioldi, Marcela Imazio, Agnès Mateus, Daniel 
Osovnikar, Conrado Parodi, Sebastián Seifert i 
Rosalía Zanón 
  
ESPAI ESCÈNIC 
Juliana Acevedo i MiPrimerDrop 
  
ESTILISME 
Sara Espinosa 
  
IL·LUMINACIÓ 
Ana Rovira 
  
VÍDEO 
MiPrimerDrop 
  
ESPAI SONOR I MÚSICA ORIGINAL 
Juan Cristóbal Saavedra 
  
SELECCIÓ MUSICAL 
Marcelo Pellejero 
  
DOCUMENTACIÓ 
Leonardo Gamboa Caneo 
  
 
 

AJUDANTA DE DIRECCIÓ 
Raquel Cors 
 
TÈCNIC DE LLUMS 
Conrado Parodi 
  
CONTRUCCIÓ D'ESCENOGRAFIA 
Lola Belles, Mariona Signes i RotorFab-Espai Erre 
  
COPRODUCCIÓ 
Antic Teatre, Festival TNT i Azkona&Toloza 
  
AMB EL SUPORT DE 
Govern de Navarra, Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i Programa 
Iberescena 
  
AMB LA COL·LABORACIÓ DE 
Innova Cultural (Fundación Bancaria Caja 
Navarra i Obra Social “La Caixa”), Teatro 
Gayarre, El Graner – Mercat de les Flors, La 
Caldera, Azala Espazioa, Instituto Patagónico de 
las artes, L’Estruch de Sabadell i la Biblioteca 
popular Osvaldo Bayer Popular Library de Villa 
La Angostura  
  
MENCIONS 
Aquest espectacle compta amb la col·laboració 
de Sònia Gómez, Maite Garvayo, Ángela 
Fernández, Fernando Sánchez i Orlando i Jaime 
Carriqueo

 

Informació pràctica 
 
HORARI 
Dimecres i dijous a les 20.00 h 
  
PREUS 
De 9 a 29 € 
  
IDIOMA 
Castellà 
 

DURADA 
1 h 20’ sense pausa 
  
LLOC 
Gràcia 
  
XXSS 
@azkonatoloza 
#TierrasDelSud 
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Teatro Amazonas 
 
 
Manaus, capital de l’Amazònia, és la setena ciutat en població del Brasil. És un centre 
financer des que en els anys seixanta la dictadura militar el va declarar zona franca. D’aquí 
que hi hagi instal·lades grans multinacionals. Ha patit aquesta zona un creixement caòtic i 
exagerat, com diu l’alcalde de la ciutat? Com han marcat les grans empreses el present i el 
futur d’aquesta zona del món? Quin paper hi tenen els bons de carboni? I les polítiques dels  
successius governs que ha tingut el Brasil? Per què aquesta selva ha esdevingut un lloc tan 
important per a viatgers, exploradors, colons i inversors de tot el món? 

 
 
 

 
FOTOS I INFO WEB 
https://www.teatrelliure.com/c
a/programacio/tots-els-
espectacles/teatro-amazonas 
 
VÍDEO TRÀILER 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=G4SJU1omDOw&list=P
Lu3I3g2pjBQ7ej2X-bwxn-
NvRZ3qOktQ9&index=3&t=3s    



 

 
 

8 
 

Teatro Amazonas 
20 i 21/02 – Gràcia  
 
Fitxa artística 
 
AUTORIA, DIRECCIÓ I INTERPRETACIÓ 
Laida Azkona Goñi i Txalo Toloza-Fernández 

   
VEUS EN OFF 
Agnès Mateus i Tobias Temming 

  
ESPAI ESCÈNIC 
Xesca Salvà i MiPrimerDrop 

  
ESTILISME 
Sara Espinosa 

  
IL·LUMINACIÓ 
Ana Rovira 

  
VÍDEO 
MiPrimerDrop 

  
ESPAI SONOR I MÚSICA ORIGINAL 
Rodrigo Rammsy 

  
CONCEPTE SONOR 
Juan Cristóbal Saavedra 

  
DOCUMENTALISTA 
Leonardo Gamboa 

  
TRADUCCIONS 
al portuguès Livia Diniz 
al tucano Joao Paulo Lima Barreto 

   
 

RELATOR 
Pedro Granero 

  
IL·LUSTRACIÓ 
Jeisson Castillo 

  
AJUDANTA DE DIRECCIÓ 
Raquel Cors 

  
DISSENY DE PRODUCCIÓ 
Elclimamola. 

  
PRODUCCIÓ EXECUTIVA 
Helena Febrés 

  
COPRODUCCIÓ 
Azkona&Toloza, GREC Festival de Barcelona, 
Théâtre de la Ville – París / Festival d’automne à 
Paris, Théâtre Garonne - scène européenne, 
Marche Teatro / Inteatro Festival i Antic Teatre 
de Barcelona 

  
AMB LA COL·LABORACIÓ DE 
Creación 2019, Azala Espazioa, El Graner – 
Mercat de les Flors, La Caldera, Teatre L’Artesà, 
Teatro Gayarre, Nave, Centro de creación i In-
nova Cultural promogut per la Fundación 
Bancaria Caja Navarra i l’Obra Social “la Caixa” 

  
MENCIONS 
Teatro Amazonas és un projecte associat amb 
LABEA, Laboratorio de arte y ecología 

 
 
 

Informació pràctica 
 
HORARI 
Dissabte a les 20.00 h 
Diumenge a les 18.00 h 
  
PREUS 
De 9 a 29 € 
  
IDIOMES 
Castellà, tucano i portuguès 
  

DURADA 
1 h 40’ 
  
LLOC 
Gràcia 
  
XXSS 
@azkonatoloza 
#TeatroAmazonas
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Extraños mares arden 
 
 
Aquesta és la història d’una manera de fer les coses i de veure el món. La història de com 
es van establir, enmig del desert més erm del planeta, les bases de la indústria omnipotent 
de l’art contemporani. I sobretot, la història de les famílies que van convertir la barbàrie en 
una part més de la seva vida. Uns cossos que, en lloc de fugir, van decidir quedar-se i fer 
del desert més dur el seu últim refugi possible. 

 
 
 

 
FOTOS I INFO WEB 
https://www.teatrelliure.com/c
a/programacio/tots-els-
espectacles/extranos-mares-
arden 
 
VÍDEO TRÀILER 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=rZBGPgN0Ucw&t=4s   
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Extraños mares arden 
25 i 26/01 – Sala Fabià Puigserver 
 
Fitxa artística 
 
AUTORIA, DIRECCIÓ I INTERPRETACIÓ 
Laida Azkona Goñi i Txalo Toloza-Fernández 
 
ESPAI ESCÈNIC I VÍDEO 
MiPrimerDrop 
 
IL·LUMINACIÓ 
Ana Rovira 
 
ESPAI SONOR I MÚSICA ORIGINAL 
Juan Cristóbal Saavedra 
 
DOCUMENTACIÓ 
Leonardo Gamboa 

  
TÈCNIC DE LLUMS DE GIRA 
Conrado Parodi 

  
DISSENY DE PRODUCCIÓ 
Elclimamola 

 
PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Helena Febrés 
  
PRODUCCIÓ 
Antic Teatre i BelarGorria 
 
EN COPRODUCCIÓ AMB 
Festival TNT, Festival BAD i FUNDECAP 
 
AMB EL SUPORT DE 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya 
 
AMB LA COL·LABORACIÓ DE 
Teatro Gayarre, NAVE, Centro de Creación, El 
Graner - Mercat de les Flors, Azala Espazioa, La 
Caldera, L’Estruch, L’animal a l’esquena i Centre 
Cívic Barceloneta 
  
MENCIONS 
Aquest espectacle compta amb la col·laboració 
de Sònia Gómez, Marta Galán, Iñaki Álvarez i 
Gabino Rodríguez 

 

 
Informació pràctica 
 
HORARI 
Dijous i divendres a les 20.00 h 
  
PREUS 
De 9 a 29 € 
  
IDIOMA 
Castellà 
  
DURADA 
1 h 20’ 
  
LLOC 
Gràcia 
  
XXSS 
@azkonatoloza 
#ExtrañosMaresArden 
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ENTREVISTA 

Parlant amb la Laida 
 
Trilogía Pacífico és el resultat d'un llarg treball 
de recerca. Quin va ser el punt de partida? 

Pacífico, va començar gairebé de casualitat, de 
rebot. Originalment, la gent de Nyamnyam ens 
va convidar a fer una residència sobre 
alimentació i art en la qual vaig voler recuperar 
els plats que l'àvia paterna d’en Txalo, que va 
viure tota la seva vida al desert d’Atacama, li 
preparava quan era petit. Era una manera de 
recuperar la memòria de la seva família. I va ser 
llavors, investigant sobre l’Ángela i el desert, que 
vam donar amb unes accions del ferrocarril 
d'aquella època signades per Salomon 
Gughenheim. A partir d'aquesta troballa, vam 
començar a estirar el fil i a desembolicar una 
troca que fins aquell moment no havia tocat 
ningú. I va ser així com vam donar forma a la 
primera investigació, que correspon a Extraños 
mares arden. Va ser arran d'una petita història 
familiar que acabem explicant més de 200 anys 
de la història del desert d'Atacama. 

 
Neix ja com tríptic o es va gestant a partir de el 
segon espectacle? 

No va ser fins que vam decidir fer la segona peça 
que ens vam adonar que això es transformaria, 
al menys, en una trilogia. Però això no és nou 
per a nosaltres, perquè en general sempre 
treballem en base a interessos i desitjos que 
s'acaben transformant en llargues sèries de 
peces: performances, vídeos, textos o podcasts. 

 
Com heu explorat les relacions entre el 
capitalisme, el neocolonialisme, la indústria 
cultural i la globalització? 

D'entrada, ens agrada pensar en els nostres 
processos d'investigació com performances en si 
mateixes. Perquè, d'entrada, no som ni 
antropòlogues, ni periodistes, ni documentalistes 
a l'ús, simplement som bones conversadores i 
tenim bona intuïció. El mètode és el següent. 
Primer definim el lloc sobre el qual volem parlar; 
després plantegem algunes tesis al respecte i en 
acabat, i durant més d'un any i mig, ens 
submergim a investigar, veure, llegir i escoltar tot 

el que podem aconseguir trobar sobre aquest 
territori: des de reportatges i novel·les a tesis 
doctorals, documentals o vídeos publicitaris. I 
així anem, obrint innombrables portes i finestres i 
intentant respondre a les nostres tesis. I 
finalment, tot es tanca quan viatgem fins al 
territori en qüestió i a partir d'aquí recorrem 
quilòmetres conversant i escoltant a tothom que 
vulgui parlar amb nosaltres. També confiem molt 
en l'atzar i en l'error i desconfiem molt dels 
nostres coneixements previs. 

 
Els espectacles han passat per Llatinoamèrica? 
És europeïtzada la mirada de Trilogia? 

A Llatinoamèrica hem estat a Xile, Mèxic, 
Colòmbia i el Brasil. I en general la rebuda és 
molt bona. La paraula que es repeteix més és 
“urgència”. Ja no només és la necessitat de 
parlar sobre aquests temes, si no la urgència de 
fer-ho ja. Nosaltres parlem d’Europa i de les 
grans potències mundials com els poders que 
van modelar la resta de el món al seu gust. 
Perquè, es vulgui admetre o no, Europa té una 
responsabilitat social amb les antigues colònies 
de la qual sempre ha volgut fugir. 

 
Ara que ja heu estrenat els 3 espectacles que el 
conformen, esteu contents amb el resultat?  

La veritat es que no teníem grans expectatives. 
Vam començar sent una parella de creadores 
interessades en la investigació històrica i ara 
som un petitíssima companyia d'arts vives 
enamorada de la possibilitat de rellegir i recontar 
la història oficial, al mateix temps que recollim 
altres coneixements i sabers. 

 
Per què el públic no se l'hauria de perdre? 

Perquè molts dels fets que contem els hi sonarà 
d'alguna cosa però, gairebé amb seguretat, mai 
hauran relacionat els fets entre ells. Això és, 
bàsicament, el que fem. Llançar línies entre fets 
històrics que sempre s'han explicat com a fets 
separats i inconnexos. Perquè la història sempre 
l'han explicat els vencedors i fins i tot ells tenen 
derrotes que amagar.
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BIOGRAFIA 

Azkona&Toloza 
companyia 
 
Situades a mig camí entre el mar Mediterrani, els Pirineus i el Desert d'Atacama, 
Azkona&Toloza són un parella d'artistes dedicada a la realització de projectes 
d'arts vives. Interessades en les infinites possibilitats de la poesia i l'antropologia 
visual, la videocreació lo-fi, la performance i el moviment, les seves últimes 
creacions se centren en la relectura de la història oficial i la creació documental 
pensada per escena. Entenent com a escena des de la sala d'una casa d'òpera 
fins a la immensitat d'un salar altiplànic. 
 
Són col·laboradors habituals d’Azkona&Toloza el productor musical Juan Cristóbal 
Saavedra, la coreògrafa i dissenyadora d'il·luminació Ana Rovira i la directora 
d'escena i dramaturga Raquel Cors. La Trilogía Pacífico és el set últim projecte 
escènic. 
 
Entre altres teatres i festivals, els seus treballs han estat presentats a: GREC 
Festival i Festival Sâlmon d’Arts Vives de Barcelona, Thèâtre de la Ville i Festival 
d’Automne de París, La Bâtie Festival de Genève, FIAC de Salvador de Bahia, 
Museo Univesitario del Chopo de Ciudad de México, Romaeuropa Festival de 
Roma, Salón Nacional de Artistas de Colombia a Bogotà, Naves de Matadero i 
Teatro Español de Madrid, NAVE de Santiado de Chile, Escena Abierta de Burgos 
o Temporada Alta de Girona. 
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Informació pràctica  
 

 
 
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  

 


