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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 dijous a dissabte   
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h

DURADA 
1 h 30’

LLOC 
Gràcia

IDIOMA
En castellà

ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva  
a través del mòbil

EDAT RECOMANADA
A partir de 16 anys

ACTIVITAT PEDAGÒGICA
Dossier de pensament crític

ESPECTACLE INCLÒS A 
El Lliure del futur

WEB DEL FESTIVAL
https://www.dansametropoli-
tana.cat/ca

#OasisDeLaImpunidad
#DansaMetropolitana

INTÈRPRETS
Diego Acuña
Nicolás Cancino
Lucas Carter
Mónica Casanueva
Carolina Fredes
Imanol Ibarra
Carolina de la Maza
Pedro Muñoz
Jonathan Serrano

DRAMATURGISTES
Elisa Leroy 
i Martin Valdés-Stauber

ESPAI ESCÈNIC
Sebastián Escalona 
i Cristian Reyes

VESTUARI
Daniel Bagnara

SO
Andrés Quezada

AJUDANTS DE DIRECCIÓ
Humberto Adriano Espinoza 
i Katherine Maureira

DIRECCIÓ TÈCNICA
Karl Heinz Sateler

PRODUCCIÓ EXECUTIVA
Victoria Iglesias

PRODUCCIÓ DELEGADA 
I DIFUSIÓ
Carlota Guivernau

PRODUCCIÓ
Teatro La Re-Sentida 
i Münchner Kammerspiele

EN COPRODUCCIÓ AMB
Matucana 100 i Schaubühne Berlin

EN COOPERACIÓ AMB
Fundación “Recuerdo, 
Responsabilidad y Futuro” (EVZ)

AMB EL SUPORT DEL
Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt)

Després de l’èxit internacional de 
Paisajes para no colorear, la companyia 
xilena Teatro La Re-Sentida presenta un 
espectacle inspirat en l’estallido social, la 
revolta social que va recórrer els carrers 
de Santiago de Xile el 18 d’octubre de 2019. 
L’aportació del Teatre Lliure al festival 
Dansa Metropolitana 2023.

No pretenem, ni pensem traslladar a un 
escenari –territorialment i simbòlicament– allò 
que passa al carrer. Agafar literalment el que 
hi passa o reproduir-ne els recursos semiòtics 
i semàntics ens sembla estèticament i 
èticament inapropiat. Alhora, assistir a una 
funció de teatre tampoc hauria de portar a una 
desmobilització de les protestes al carrer.

El públic no està convidat a presenciar el 
que passa al carrer. A la inversa, el poder 
performatiu d’allò que passa a l’exterior ens 
repta com a creadors i també ens fa entrar en 
crisi. Demana que el nostre art es reinventi per 
ser partícip i col·laborador d’aquest procés 
social, tot convidant-nos com a artistes a fer 
un pas cap al desconegut i l’incert, a perdre’ns 
i a posar-nos en perill constant. Oasis de la 
impunidad és un assaig artístic que no té 
cap deute amb la realitat, però que hi està 
absolutament compromès.

Marco Layera
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dramatúrgia i direcció Marco Layera
Teatro La Re-Sentida

Oasis de la 
impunidad

09/03 – 12/03
Gràcia
DANSA METROPOLITANA

EscenaTEMPORADA 22/23

https://www.teatrelliure.com/ca
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://www.instagram.com/teatrelliure/
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
https://www.teatrelliure.com/sites/default/files/imce/documents/temp2223/Oasis_dossier.22_23_ok.pdf
https://www.dansametropolitana.cat/ca
https://www.dansametropolitana.cat/ca
https://twitter.com/hashtag/OasisDeLaImpunidad?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DansaMetropolitana

