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Amb la col·laboració de Amb el suport de

HORARI
22/01 a les 18.00 h
23/01 a les 20.00 h

DURADA APROXIMADA 
1 h

INTÈRPRET 
David Espinosa
 
COL·LABORACIÓ
Àfrica Navarro

ESPAI SONOR
Santos Martínez  
i David Espinosa

LLOC 
Espai Lliure

IDIOMA
Català

INCLÒS A 
Katharsis

#ConferènciaEspectacular 
#KatharsisLliure21 
@deliriosdegrandeza

PRODUCCIÓ
Transversal. Xarxa d’Activitats 
Culturals
 
MENCIONS
L’espectacle forma part del 
projecte Noves Escenes, de 
Transversal, la xarxa d’activitats 
culturals.

Katharsis és un cicle que, per segon 
any consecutiu, explora la teatralitat 
dels marges i els límits de l’escena 
convencional. Per conèixer un per un cada 
artista d’aquesta edició, els hem fet algunes 
preguntes. Parlem amb David Espinosa. 

Segur que quan va 
aparèixer Shakespeare 
algú ja deia “això no és 
teatre”...

On són els límits de la creació teatral? 
No n’estic gaire segur, els he 
buscat molt però 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 la volta a 
les formes que surten amb més 
freqüència. Això no vol dir que 
tot haja de semblar original o 
incomprensible, de vegades és tan 
fàcil com oferir un espai a escala, 
o utilitzar una veu enregistrada...

Creus que les noves escenes perduraran 
o que al final sempre es torna a allò que ja 
està establert? 

Supose que sempre apareix 
alguna cosa nova, en comparació 
al que és tradicional, que s’acaba 
instal·lant en el teatre més 
comercial i que, més endavant, se 
substitueix per una altra novetat. 
Segur que quan va aparèixer 
l’òpera, Shakespeare o Pina 
Bausch, hi havia gent que es 
posava les mans al cap i deia allò 
de “això no és teatre”...

Ara fa just 10 anys 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-t’ho tu mateix” i un interès pedagògic 
per apropar l’escena experimental al públic  
no especialitzat.

Han estat deu anys intensos, en els quals hem 
desenvolupat 9 projectes, entre instal·lacions 
interactives i espectacles, que s’han presentat 
en racons de tot el planeta; hem passat del 
treball interpretatiu i coreogràfic a l’escultòric i 
hem après a respectar i valorar les diferències, 
a intentar no jutjar l’altre. No som gaire 
nostàlgics ni massa amics de celebracions, 
però sí creiem que és un bon moment per 
fer recompte de tot allò que hem viscut en 
aquesta última meravellosa dècada (o quatre 
dècades, per ser exactes). Recordar des del 
nostre primer taller de teatre a l’E.G.B., en 
què vàrem acabar compartint protagonisme 
amb una ara popular actriu de televisió, fins 
als escassos i entusiastes visitants de 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 García, La Fura 
dels Baus, Carles Santos, Els Joglars, Wim 
Vandekeybus, Mal Pelo, La Zaranda, Peter 
Brook, Needcompany, General Elèctrica o 
l’Odin Teatret, per citar-ne alguns...

Aquesta conferència espectacular, en la  
qual tractarem d’explicar que és aquesta 
cosa tan inexplicable que fem comparant la 
nostra obra insignificant amb la dels artistes 
més consagrats, representada amb objectes, 
maquetes i ombres, serà la nostra manera 
d’homenatjar-los i agrair a tots ells les  
seves influències.

David Espinosa
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