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Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil. 
Estalvia’t d’imprimir-lo i el planeta t’ho agrairà.

Amb la col·laboració de Amb el suport de

HORARI
De dimecres a dissabte  
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h

DURADA 
1 h

LLOC 
Gràcia

IDIOMA
En castellà

ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva  
a través del mòbil

EDAT RECOMANADA
A partir de 16 anys

ATENCIÓ
En aquest espectacle es fan 
servir llums estroboscòpics.

#LosFigurantes

FIGURANTS
10/02
Kay Bonet Chueca
David Ballester Irlandés
Uma Coral Mas

11/02
Arlet Balboa Marzá
Aniol Verdaguer Galán
Kay Bonet Chueca

12/02
David Ballester Irlandés
Eva Parellada Canelles
Aniol Verdaguer Galán

13/02
Arlet Balboa Marzá
Eva Parellada Canelles
Uma Coral Mas

FIGURA
Adrià Ardila

ESPAI ESCÈNIC I IL·LUMINACIÓ
Marc Salicrú

VESTUARI
Mariona Signes

SO
Aurora Bauzà

MOVIMENT
Antes Collado

ACOMPANYAMENT 
DRAMATÚRGIC
Roberto Fratini

TÈCNICA DE LLUMS
Júlia Bauer

PRODUCCIÓ EXECUTIVA
Laura Viñals

COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure, Festival TNT, 
Conde Duque, Nau Ivanow 
i Ça Marche

AMB EL SUPORT DE
TenerifeLAV, Terrassa Crea,  
Estruch Fàbrica de Creació, 
Festival Escena Poblenou,  
Centre Cívic Can Felipa-Felipa 
(Lab), Centre Cívic Barceloneta, 
Graner Centre de creació de dansa 
i arts vives i OSIC Generalitat  
de Catalunya

Los figurantes és una màquina d’observar. 
Reprodueix els filtres d’una mirada adulta 
que, esbiaixada invariablement per la culpa  
i el desig, s’adreça a la infantesa com al  
més projectiu, al més delirant i finalment  
al més enigmàtic –potser el més obscur–  
dels espectacles.

D’aquesta ficció amorosa en què tot un públic 
d’adults anhela reconèixer-s’hi, les criatures 
només són figurants: són, en canvi, ogres  
i homes del sac, aquí, els qui des de la 
foscor lletregen signes, descodifiquen indicis, 
fabriquen presagis; són ells els protagonistes, 
els intèrprets, els profanadors; són ells qui 
expugna la tautologia de la infància.

Els nous ogres nien en la mirada 
multitudinària d’un món adult, amorós, atent 
i escrupolós, que pretén com Sant Cristòfol 
salvar la infantesa perquè la infantesa el salvi 
dels seu cinisme; que se n’encarrega, la 
carrega i finalment se la carrega: que la porta 
apassionadament enlairada cap al desastre; 
que, per tal de convertir-la en sagrada, la 
sacrifica. No hi ha monstre més temible que 
un àngel de la guarda. O potser és que els 
monstres ja són menys temibles que els 
guardians benintencionats.

Roberto Fratini
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direcció Nico Jongen
Ça Marche

Los figurantes

10/02 – 13/02
Gràcia
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