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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
20.30 h
Després de l’àpat hi haurà  
un final obert

DURADA 
màxim 4 h

LLOC 
Espai Lliure

IDIOMA
En català, castellà i anglès

PREU
35 € (sopar espectacle)

Katharsis  
Quarta edició. Artistes internacionals. Locals. 
O a mig camí. Una plaça. Una farmàcia. Una 
casa. Un sopar. Un tour. Hospitalitat. Intimitat. 
Violència. Addicció. Distorsió. Imperfecció. 
Deformació. Neguit. Identitat. Alteració. 
Transmissió. Humor. Judici. Reconeixement. 
Escolta. Observació. TEATRE?

CONVIDATS
27/01
Marria Pratts i Joseba Cruz

28/01
Albert Serra i Colombo Brothers/Xemei

MENÚ
27/01
- Cruixent de verdures amb copa de vi o espirituosa per iniciar-se.
- Aperitiu de la terra. Aleatori d’oli d’oliva, tomàquets de penjar, romaní, 
 formatge i fuet.  Pa en diferents formes. 
- El consomé de La Bruixa. Consomé verd primitiu reparador.
- La torreta de fang amb barret. Crema freda de blat de moro 
 i garapinyades. 
- Papillota. Mar i muntanya 
 (ceps, escalunya, pèsol, pebrot del piquillo i peix).
- L’arròs amb llet d’herbes.
- Hòstia de colors entre boira.

28/01
- Mortadel·la i bastonets focaccia, etc.
- Macarrons frescos amb tomàquet
- Raviolis del Plin, mantega i sàlvia
- Pollastre a la caçadora
- Calamars amb pèsols
- Núvol de panettone i crema sabaiona

PRODUCCIÓ
Laia Fabre i Thomas Kasebacher / notfoundyet

VI OFERT PER
Espelt, viticultors de l’Empordà

Laia Fabre és una artista catalana 
multidisciplinària que viu a Viena des de 
fa anys. Més coneguda en els circuits 
internacionals que aquí, amb Thomas 
Kasebacher i la companyia notfoundyet porta 
ara a Barcelona un particular sopar amb 
artistes i xefs locals.

“Volem explorar i recontextualitzar els 
aspectes rituals de compartir un àpat junts 
i celebrar aquests aspectes durant dos 
vespres amb artistes convidats, xefs i públics. 
Combinant plats, begudes, actuacions i 
instal·lacions meticulosament seleccionades, 
crearem experiències gastronòmiques pirates 
que se centraran en el servei dedicat, la 
col·laboració artística i, no menys important,  
el menjar creatiu.

Junts, ens esforçarem per ser un antídot 
per a un sector massa rígid en l’hospitalitat 
que, malgrat les bones intencions, limita la 
naturalesa impredictible d’una festa culinària 
amb tota mena de regles i rutines. RAW es 
una invitació a gaudir d’un descobriment i 
una sorpresa per a tots els sentits. Creiem 
que cap àpat és sagrat i que una experiència 
gastronòmica compartida pot ser un ‘camp 
de batalla perfecte’ per promoure idees 
importants. Estem disposats a apel·lar no 
només als sentits del gust i de l’olfacte, sinó 
també a tots els altres sentits, per fer de RAW 
una experiència performativa en el sentit més 
ampli del terme.”
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creació i direcció  
Laia Fabre i Thomas Kasebacher
notfoundyet
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27 i 28/01
Montjuïc
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