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Introducció als Dossiers  
de pensament crític 
Els Dossiers de pensament crític són un 
material d’acompanyament que vol apropar 
la noció de la crítica teatral als joves,  
no per formar crítics teatrals sinó perquè 
les eines que fa servir la crítica fomenten 
una actitud activa de l’espectador que 
ens sembla imprescindible d’incentivar. 
Despertar el sentit crític permet mirar  
el món d’una altra manera, més enllà  
del teatre. Ajuda a qüestionar-lo, a 
entendre’n la complexitat i la confrontació 
d’idees. També és un exercici per (re)pensar 
l’obra, tornar a l’experiència des de l’anàlisi 
fent l’acció de rememorar allò viscut.  
Per aconseguir-ho, els Dossiers 
de pensament crític relacionen els 
espectacles programats amb determinats 
aspectes del llenguatge escènic. 
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CONCURSO DE MALOS TALENTOS

Resum de l’argument
Podem imaginar un futur diferent de les prediccions actuals de catàstrofe o de 
paradís? La companyia José y sus Hermanas ens convida a imaginar un futur 
utòpic per fer un món millor.

Firmem pactes, amnisties i convenis per oblidar i ornamentar el Passat.  
Ens proposen una mirada edulcorada i populista amb la sentència ferma del 
“qualsevol temps passat va ser millor”, i així EL Present es converteix en una 
guerra contínua i incomprensible, un conflicte de tothom contra tothom.  
El Futur és un desert.

La seqüència “estudiar – treballar - casar-se - posseir un habitatge - tenir fills - 
jubilar-se” ja no serveix. Aquest encadenament era útil per a les generacions del 
maig del 68 i següents, però ara tot això s’ha capgirat: els nivells d’insatisfacció 
amb els nostres Estats de cartró pedra són aclaparadors. Tots imaginem un 
agreujament de la crisi ecològica; en política, ostentem democràcies deteriorades, 
sovint amb menys llibertats i drets que règims autoritaris o feixistes; vivim en un 
capitalisme salvatge en què la classe treballadora ha perdut drets, amb un major 
grau de desenvolupament tecnològic els efectes del qual, però, són el control 
social i l’aïllament individual. Si només imaginem un futur pitjor, el present ens 
semblarà admissible i no lluitarem per canviar les coses. L’ansietat col·lectiva  
s’ha convertit en paràlisi i immobilisme.

Concurso de malos talentos és una reflexió sobre tot allò que ens impedeix 
mobilitzar-nos per canviar les coses i una reivindicació de la utopia i de la 
resistència política en la solidaritat. 

Tornar a l’índex
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CREACIÓ I AUDIOVISUALS
José y sus Hermanas
INTÈRPRETS
Alejandro Curiel, Marta Díez, 
Carolina Manero, Gemma Polo  
i Glòria Ribera
DRAMATURGISTA
Ignacio de Antonio Antón
ESPAI ESCÈNIC I VESTUARI
Patricia Albizu
IL·LUMINACIÓ
Cube.bz
COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure i José y sus Hermanas
AMB L’AJUT DE
Grec 2022 Festival de Barcelona, 
Teatro Calderón de Valladolid,  
Ma Scène nationale  
i Teatros del Canal i l’ICEC
AMB LA COL·LABORACIÓ DE
Fabra i Coats – Fàbrica de Creació  
i La Piconera

IDIOMA
Castellà i català 
EDAT RECOMANADA
A partir de 14 anys
SALA 
Gràcia 
DURADA 
1 h 
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Treball amb l’espectacle
Amb aquest espectacle volem aprofitar per treballar sobre el teatre 
multidisciplinari i postdramàtic, especialment en relació als conceptes 
metateatralitat i personatge. Per això trobareu en aquest dossier un recull de 
lèxic i de material relacionat específicament amb aquests i altres aspectes de 
l’espectacle, i un seguit de preguntes i propostes de treball perquè pugueu fer-ne 
reflexió i valoració amb l’alumnat, més enllà de la primera impressió –el m’agrada/
no m’agrada. 

© Sílvia Poch

Tornar a l’índex
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Lèxic relacionat  
amb l’espectacle
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Bob Esponja
Bob Esponja (en anglès SpongeBob SquarePants), és una sèrie de televisió  
de dibuixos animats de la cadena nord-americana Nickelodeon. Narra les 
aventures i els esforços de Bob Esponja i els seus amics en la fictícia ciutat 
submarina de Bikini Bottom, situada a l’oceà Pacífic, que és l’estereotip d’una 
ciutat contaminada i superpoblada dels EUA. Bob Esponja és el protagonista de 
la sèrie, una esponja quadrada i groga que riu massa i que té l’habilitat de ficar-se 
sense voler en tota mena d’embolics. La sèrie va ser dissenyada per entretenir 
infants i adults, i això té molt a veure amb l’absurda vida submarina  
i les situacions que s’hi representen. La gran quantitat de referències i els dobles 
sentits utilitzats poden no ser entesos pel públic més jove. 

Comedia sin título  
de Federico García Lorca
Comedia sin título és una peça teatral inacabada de García Lorca, de la qual 
només se’n conserva el primer acte ja que l’autor l’estava escrivint quan va 
ser assassinat, a l’inici de la Guerra Civil espanyola. Forma part del seu “teatro 
imposible”, amb Así que pasen cinco años i El público, que són tres peces 
metateatrals i fortament influïdes pel surrealisme. García Lorca considerava que un 
dels problemes més grossos per a la renovació del teatre era precisament el públic 
burgès i convencional. Per a ell, el públic no és només qui s’asseu a la butaca del 
teatre, sinó la part de la societat que s’escandalitza de les veritats innocents.

Existencialisme
L’existencialisme és un moviment filosòfic que situa l’existència humana al 
centre de la reflexió. No l’existència en sentit abstracte, ni tampoc la de les 
coses o realitats no humanes, sinó l’existència humana concreta. Entre les tesis 
fonamentals del pensament existencialista hi ha la supremacia de l’existència per 
damunt de l’essència humana, la consideració de l’ésser en el drama immediat de 
l’existència (dins un mateix i amb els altres), l’anàlisi dels sentiments que revelen 
la immersió limitada i individual de la persona al món, o la consideració de la 
persona com a responsable del seu ésser, per damunt de creences deterministes. 
L’existencialisme es planteja la consciència de la existència humana mateixa i, en 
certa manera, el seu sentit, el sentit de la vida atenent principalment la finitud del 
món humà: la mort, la fragilitat, la responsabilitat, la llibertat…

7
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Ironia
Concurso de malos talentos és ple d’ironia. El cartell que diu “Centro de bajo 
rendimiento”, Bob Esponja, els personatges musculats o el concepte meditació 
són alguns exemples del sentit de l’humor que té la peça.

La ironia consisteix en dir el contrari del que es vol donar a entendre fent servir 
un to, una gesticulació o unes paraules que insinuen la interpretació que se n’ha 
de fer. Un anunciat és irònic quan, rere el seu sentit evident i principal, revela un 
sentit profund, diferent, fins i tot oposat. Descobrir la ironia constitueix un plaer,  
ja que així es fa patent la nostra capacitat d’estar pel damunt del sentit comú. 

Els personatges teatrals, com a usuaris del llenguatge, estan en condicions 
de recórrer a la ironia verbal: es burlen els uns dels altres, exhibeixen la seva 
superioritat davant d’una situació... Aquesta ironia no té res d’específicament 
dramàtic, però s’adapta bé a l’escenari. El dramaturg pot jugar a fer que el públic 
tingui més informació que els personatges d’una situació, i això el públic ho pot 
reconèixer a través de la ironia. La ironia està lligada al sentit de l’humor i també 
pot fomentar la voluntat de crítica o de denuncia de l’espectacle. 

José y sus Hermanas
És una companyia de teatre amb seu a Barcelona que produeix i distribueix 
peces escèniques de creació pròpia i altres menes de propostes performatives. 
Està formada per un grup compacte de cinc creadores. Proposen una estructura 
de treball horitzontal i col·lectiu que no els impedeix envoltar-se, en les seves 
creacions, d’altres col·laboradors que practiquen disciplines diferents. 

Des del 2017, la companyia ha creat tres espectacles que encara es mantenen 
en gira: Los bancos regalan sandwicheras y chorizos, sobre la memòria històrica 
d’Espanya i els rastres del franquisme; Arma de construcción masiva, que 
dissecciona l’educació dins i fora de l’escola, i Explore el jardín de los Cárpatos, 
sobre el fenomen del turisme i la Marca España. Les seves propostes s’han pogut 
veure als principals teatres i festivals del país. 

Després de tres peces mirant i reflexionant sobre el passat per entendre el present, 
aquesta vegada la companyia proposa una reflexió del present cap al futur. 

Metateatre 
La necessitat de distanciar-se i diferenciar-se d’altres mitjans predominants 
(mitjans de comunicació, xarxes socials, cinema...) ha fet que la creació escènica 
contemporània es pregunti constantment què té el teatre d’inconfusible i 
irreemplaçable. Això porta a concentrar-se en la pròpia realitat teatral i és habitual 
la re-teatralització: és a dir, hi ha una presència important d’obres metateatrals  
i autoreflexives. 
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Una obra metateatral és una obra de teatre conté una altra obra de teatre, o bé 
que tracta del teatre en general, és a dir que parla d’ella mateixa. Shakespeare és, 
de fet, un dels primers dramaturgs que introdueix aquesta idea, ja que està molt 
lligada a una concepció barroca del món segons la qual “el món és un escenari  
i els humans només són comediants”.

En aquest sentit, Concurso de malos talentos és un peça metateatral. Per 
exemple, les intèrprets tallen contínuament l’acció i fan una representació irònica 
del que és el “teatre teatre”, o llisten escenificacions teatrals reals i presents en 
la nostra vida quotidiana, com ara el teatre que fem en una entrevista de feina o 
quan lloguem un pis però no tenim feina.

La presència de referències teatrals comporta un trencament de la il·lusió,  
basada en la convenció que tot el que passa a l’escenari és una mentida que ens 
creiem com a veritat, perquè quan s’evidencia l’artifici, la frontera entre realitat  
i ficció es difumina.

Teatre postdramàtic
El concepte de teatre postdramàtic, el va introduir l’estudiós Hans-Thies Lehmann 
per descriure diferents tipus de creacions escèniques de la segona meitat del 
segle xx. És un concepte que ha arrelat molt en l’imaginari teatral. Es pot descriure 
com a postdramàtic un sector significatiu del teatre actual, que es defineix de 
manera general per ser un teatre sense drama. Això vol dir un teatre sense trama 
ni personatges, si més no entesos de manera tradicional. Sense suspens, ni 
conflicte aparent, ni diàleg. Els recursos escènics hi apareixen sense jerarquia (el 
text deixa de ser l’element central), la realitat i la ficció s’hi confonen i la realitat és 
imitada de manera fragmentada. Aquest teatre sovint trenca la il·lusió fent visible 
l’artifici teatral, és arriscat i reivindica un origen ritual i el teatre com a cerimònia. 

Concurso de malos talentos es podria incloure en aquesta categoria teatral: no té 
un argument tradicional ni hi trobem personatges; s’hi fan referències metateatrals 
que evidencien la pròpia naturalesa i trenquen la il·lusió; presenta la realitat com 
un caos sense lògica causal i en forma de collage. I a més, molts dels recursos 
escènics que utilitza són típics d’aquesta teatralitat, especialment la no jerarquia 
entre els diferents elements. 

Performer
L’actor o actriu del teatre postdramàtic no sol ser intèrpret d’un paper, sinó més 
aviat muta en la figura de performer, que ofereix la seva presència sobre l’escena.

A diferència dels performers de performances art, l’actor o actriu teatral vol dur 
a terme moments únics, però també repetir-los, i la manipulació irreversible del 
propi cos no és el seu objectiu. El performer de teatre vol transformar una situació 
i potser el públic, però no busca tant la pròpia autotransformació.

9
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Personatge
José y sus Hermanas defineix el seu teatre com de no-personatge. Això vol dir 
que les intèrprets habiten l’escena escapant de l’imperatiu de la representació 
convencional: la construcció de personatges. En canvi, valoren la singularitat de 
cadascuna de les intèrprets que formen el conjunt i que troben el seu lloc en un 
teixit escènic heterogeni. 

El teatre postdramàtic es defineix com un teatre on els elements clàssics del 
drama desapareixen: la trama, el conflicte, l’acció progressiva marcada per la 
causalitat i també els personatges.

Un personatge és un caràcter que apareix en una obra de ficció. Encara que 
pugui tenir una base real o imitar una persona existent, actua dins la trama i fa 
que avanci l’acció. En teatre, el personatge passa de la imaginació, de ser una 
promesa, a fer-se real a través del cos de qui l’interpreta. El personatge adopta 
els trets i la veu de l’intèrpret i es produeix una identitat entre el ser viu i el 
personatge. Originalment, al teatre grec el personatge era la màscara i l’actor en 
quedava clarament diferenciat: era només un executant. A mesura que la màscara 
grega s’anima i apareix el terme llatí per a màscara (persona), el personatge teatral 
acaba sent la il·lusió d’un humà. I a partir d’aquí, la història del teatre occidental 
va queda marcada per una inversió complerta d’aquesta perspectiva original: 
el personatge s’identificarà cada vegada més amb l’intèrpret que l’encarna, es 
transformarà en una entitat psicològica similar als éssers humans i estarà destinat 
a produir un efecte d’identificació en el públic. 

En el teatre postdramàtic, en canvi, desapareix el personatge fictici dins d’una 
trama i a l’escenari només hi ha el cos de l’intèrpret “amb la seva singularitat”, 
com diu la companyia José y sus Hermanas. En la mesura que actua (fa una 
acció) davant d’un públic, aquest públic el converteix i considera un personatge, i 
sovint hi projecta la pròpia veu interior.

Rendiment
El Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat va ser creat al 1987 arran de la 
designació de Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics del 1992, amb l’objectiu 
que Catalunya fos capdavantera en matèria esportiva. Aquest va ser el primer 
centre d’alt rendiment esportiu del món que va disposar d’un centre educatiu,  
un fet que permetia als esportistes continuar els estudis acadèmics.

La paraula rendiment significa el profit que dona algú, o alguna cosa. En termes 
econòmics, per exemple, fa referència a la retribució que es percep per un  
capital invertit. Però en termes generals també significa rendir-se o fatiga, 
cansament, decaïment i esgotament. Això pot introduir paradoxes en el sentit  
de la mateixa paraula. 

La nostra societat ens ha portat a buscar un rendiment constant (a la feina,  
al temps lliure) i està molt lligat als conceptes d’èxit i de fracàs. 

Tornar a l’índex 10
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Teatre multidisciplinari
L’espectacle Concurso de malos talentos, seguint la línia dels espectacles 
anteriors de la companyia, es pot definir com a teatre multidisciplinari. Es tracta 
d’un espai on se sintetitzen disciplines que potser no són pròpies d’aquesta 
art i que converteixen l’escenificació en multidisciplinària o híbrida: vídeo, 
moviment, text, música, dansa, espai sonor i cossos s’entrellacen i converteixen 
l’escenificació en un espectacle polièdric.

Text
En el teatre postdramàtic, el diàleg tradicional desapareix i el text, més que una 
representació o una explicació verbal dels fets, és un material que, fusionat amb 
la veu i el so, compon el paisatge sonor de l’espectacle. Els sons, les paraules, les 
frases i els tons no estan tan dirigits a donar un sentit sinó a crear una composició 
escènica, una dramatúrgia sonora. La realitat de la veu, el crit, el gemec i els sons 
d’animals s’ajusta i es ritma mitjançant la repetició, la distorsió electrònica i la 
superposició. La veu es desprèn dels personatges i queda incorpòria i sense lloc. 
La simultaneïtat, la poliglòssia (o presència de més d’un idioma), el cor, els crits... 
contribueixen a fer que el text es converteixi en un llibret semànticament difús 
i en un espai sonor sense límits sòlids. La tecnologia del micròfon sense fils fa 
possible que la veu dels intèrprets sembli venir de qualsevol banda del teatre.  
La veu s’ha desprès del parlant i tenim veus desubicades, que són més un 
element de l’espai que pròpies d’un subjecte autònom.

A Concurso de malos talentos hi ha una recerca de diferents maneres de fer 
arribar al públic un text no dramàtic: a través de la lectura, per part de les 
intèrprets; a través del playback; a través de la presència de textos que llegeix  
el públic; a través de la cançó... 

Utopia 
Etimològicament, la paraula utopia ve del grec i significa literalment no-lloc.  
La va posar en circulació l’escriptor, jurista i polític anglès Thomas More per 
descriure una societat ideal i, per tant, inexistent. La utopia és la representació 
imaginària d’una societat futura de característiques favorables a l’ésser humà 
(el bon lloc). El contrari de la distopia, que és una societat fictícia indesitjable 
en si mateixa (el mal lloc). Les distopies es caracteritzen habitualment per una 
deshumanització i un cataclisme que afecta la societat.

Tornar a l’índex 11
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De què parla Concurso de malos talentos?
Reflexiona sobre els conceptes de feina, èxit, fracàs i amor. També parla 
del teatre i de la vida, i de com les generacions joves ens entrenem per  
a uns futurs desconeguts.

Quin to té l’espectacle? 
Té un to humorístic, sarcàstic però també punyent, és com un mem.

L’escenificació s’allunya del vostre últim muntatge, Explore el jardín de los 
Cárpatos. Què veurem i què no veurem en escena?

No veureu pantalles, però sí que veureu molts telons, molt de cos, molt,  
i una mica de màgia.

 
Voleu aconseguir que més gent jove vagi al teatre. Com connecteu amb 
aquest públic?

El juliol passat vam fer un taller - work in progress amb adolescents al CCCB 
en el marc del Festival Grec de Barcelona, en el qual vam poder comprovar 
que la gent més jove té ganes d’anar al teatre, té ganes de veure teatre que 
apel·li a les seves realitats i creiem que Concurso de malos talentos pot ser 
una bona oportunitat perquè això succeeixi.

 
Aquest és el vostre quart espectacle. Com us sentiu, com a companyia?  

Molt contentes de la confiança dipositada en el nostre projecte, més enllà  
de l’espectacle. És més que necessari que aquests espais puguin ser també 
de companyies joves autogestionades.

Tornar a l’índex
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Ens fem preguntes
A continuació us proposem algunes preguntes que us poden anar bé per 
reflexionar sobre l’espectacle. Teniu informació al glossari i a l’entrevista que us pot 
ajudar a raonar les respostes. Us proposem alguna reflexió individual i una reflexió 
col·lectiva a l’entorn de l’obra i dels temes que tracta.

Sobre la dramatúrgia

 En aquest espectacle, la companyia ha experimentat amb diferents 
maneres de fer arribar el text al públic. Quines hi has pogut distingir? 
Quina t’ha semblat més original, més efectiva o més interessant?

 Què t’ha fet riure i per què creus que ho ha fet? Quin paper diries que 
juga l’humor en la peça? Com definiries la ironia? En quin moment de 
l’obra hi has vist ironia?

 Durant l’obra, s’enumeren situacions de la vida quotidiana en què es 
produeix alguna mena de teatralització. En aquest sentit, la teatralitat no 
sembla haver perdut protagonisme en la nostra societat. En quines altres 
situacions de la teva vida i de la societat identifiques que es fa teatre? 
Creus que la teatralització travessa la vida social?

 Què penses que critica o denuncia l’obra? En quins sentit et sembla que 
és una obra existencialista?

Sobre la proposta escènica

 La companyia defineix el seu treball com un teatre de no-personatge. 
Què penses que significa aquesta expressió i de quina manera ho has vist 
aplicat en l’obra? 

 Aquesta obra desenvolupa la idea d’entrenar-se per al futur. Diem que el 
teatre és un espai on ens podem entrenar per a la vida. L’escola, també. 
Què et sembla que significa “centre de baix rendiment”, en aquest sentit? 
Què seria per tu un “centre de baix rendiment”?

 Com interpretes els elements escenogràfics del paracaigudes i els telons, 
en relació a la proposta o al contingut de l’obra?

 Què creus que representen els personatges musculats? 

 Per què diries que es tracta d’una peça de teatre postdramàtic? Havies 
sentit alguna vegada aquest terme? Quins elements postdramàtics has 
vist en aquesta obra? Has vist algun altre espectacle que també es 
consideri postdramàtic? Quines semblances i diferències hi has trobat?
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Sobre la teva experiència personal

 Ara et proposem una reflexió més personal. Es diu que el més important 
d’una obra de teatre és que el públic en surti una mica diferent de com hi 
ha entrat. Com t’ha afectat aquesta obra? N’has sortit diferent?

 La companyia diu que, amb aquest espectacle, vol interpel·lar 
especialment el públic jove. De quina manera trobes que ho fa? Has 
sentit que reflectia la teva generació?

 Creus que Concurso de malos talentos planteja una utopia o una 
distopia? Per a tu és una obra lluminosa o més aviat apocalíptica? 
Quina és la teva utopia? 

 I tu, què t’emportaries al futur?



17

Temporada 22/23

Tornar a l’índex

Recordem l’espectacle
A continuació, us proposem un seguit d’exercicis a partir del record que ens queda 
de l’espectacle:

 Penseu si hi ha alguna frase, pregunta, personatge o moment concret de 
l’espectacle que recordeu de manera especial, que us hagi quedat gravat. 
Feu una reflexió sobre allò que us hagi impactat més. Per què creieu que 
ha estat tan significatiu per a vosaltres?  

 Quin d’aquests adjectius penseu que defineix millor Concurso de malos 
talentos? Sorprenent, estrany, intens, poètic. Busqueu 10 adjectius que 
segons vosaltres defineixin l’espectacle.  

 Què diríeu que vol explicar Concurso de malos talentos? Poseu-ho en 
comú i, després, discutiu si creieu que ha assolit el seu objectiu. Feu una 
relació dels elements que han facilitat o dificultat entendre el tema de 
l’espectacle. 
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Temporada 22/23

Tornar a l’índex

Fem-ne la crítica
A partir de tota la reflexió que has fet sobre l’obra, et proposem que ara et posis 
en el paper d’un crític o crítica teatral i facis la teva pròpia crítica escrita de 
l’espectacle Concurso de malos talentos. Et deixem una reflexió sobre què és  
i com es fa una crítica teatral, que et pot ajudar:  

 Una crítica de teatre és opinió argumentada i documentada. 

 Fer la crítica és explicar per què t’ha agradat o no l’obra de teatre  
que has vist valorant:

 – els elements escènics que conflueixen en una producció 

 – l’experiència que tens com a espectador de teatre 

 – el coneixement que tinguis dels artistes que han fet l’obra i la seva 
trajectòria 

 – el coneixement que tinguis de l’autor/a que ha escrit l’obra 

 – la valoració que fas de l’objectiu que hi ha darrera la proposta  
de direcció del muntatge 

 – el tema que tracta i la seva relació amb el nostre món (per què ens pot 
interessar Hamlet, escrit fa 400 anys?) 

 – el gènere teatral (comèdia, tragèdia, drama, documental, etc.)  
i si acompleix els seus objectius (fa riure si és una comèdia?) 

 – valorar-lo en el seu context. No és el mateix criticar un espectacle 
de grans dimensions, amb molt de pressupost i un equip artístic 
reconegut, que un muntatge fet en una sala petita, amb pocs diners  
i artistes que comencen. 

 Un muntatge teatral –com qualsevol altra manifestació artística– és un 
acte de llibertat. Una llibertat practicada per compartir amb tu una idea, 
una emoció, una denúncia, una creença. En una crítica has de valorar 
si allò que volia comunicar l’obra t’ha arribat o no, si per a tu ho ha 
aconseguit o no. 

 Ho has d’explicar valorant tot allò que has vist a l’escenari: el text, 
l’actuació dels intèrprets, l’escenografia, la il·luminació, el so o la música, 
el vestuari, els objectes... Tot contribueix a entendre allò que l’espectacle 
ha volgut compartir amb el públic. Sempre hi ha un per què, en un 
espectacle, i s’ha de tenir en compte a l’hora de fer-ne la crítica.

 Una crítica és molt millor si es fa amb les pròpies paraules, amb el 
món, les aficions i els gustos que té qui l’escriu. Cal que se la faci seva 
i la defensi amb bons arguments, tant si és a favor com en contra de 
l’espectacle. De fet, quan no t’agrada gens, s’ha d’explicar encara millor.


