
 
 

 

José y la Barcelona disidente torna al 
Lliure en format d'instal·lació escènica per 
parlar de la vida de José Tenorio 

 

 L'espectacle s'estrena el 26 de novembre a l'Espai 
Lliure, després d'haver-se cancel·lat al Grec Festival de 
Barcelona i nascut com a work in progress al mateix 
Lliure. 

 Úrsula Tenorio desvela la vida del seu besoncle, un 
artista anònim de la dissidència sexual i de gènere de la 
Barcelona dels anys 70 i 80. 

El muntatge José y la Barcelona disidente, amb dramatúrgia i direcció d'Úrsula 

Tenorio i la companyia Lalinea, s'estrenarà el proper divendres 26 de novembre a 

l'Espai Lliure. L'espectacle posa llum a la història real i desconeguda de José Tenorio, 

un home que va arribar a Barcelona als anys 70 del segle XX i que, a causa de 

l’estigmatització per la seva condició sexual i posteriorment pel VIH, va quedar oblidat. 

La proposta artística és un intent de reconstruir la seva vida i fer-ne un homenatge, 

com a part de la dissidència sexual i de gènere de l'època. 

 

El projecte, nascut dins del programa de residències del Teatre Lliure Ajuts a la creació 

Carlota Soldevila de la temporada 20/21, es va presentar llavors al públic com un work 

in progress que s'ha anat modelant durant mesos fins a esdevenir una instal·lació 

performativa, en què la presència d'objectes i projeccions audiovisuals ha guanyat pes. 

Ara torna al Lliure com a peça acabada, després d'haver-se suspès durant el Festival 

Grec de Barcelona d'aquest estiu. 

 

"José y la Barcelona disidente és una instal·lació i els performers en són una peça 

més. La narració és en els objectes, els àudios i les imatges que mostrem", ha 

comentat Úrsula Tenorio, convençuda que la proposta actual és molt diferent del treball 

inicial que es va presentar al Lliure la temporada passada. Telèfons, tocadiscs, 

radiocassets, retroprojectors, molts llums i algun vestit de festa formen part d'una nou 

espai escènic en què els intèrprets tenen gairebé un tractament d'objecte. Repeteixen 

dalt de l'escenari els artistes Alejandro Avrai, Aleix Castany, Aleix García, Goliarda 



 

Parda (aka Marcel Fenocchio) i la mateixa Úrsula Tenorio. Andrea Pellerejo se 

suma també al repartiment actual. 

 

Ara és una peça més poètica, sensorial i evocadora; més personal i menys 

historicista", ha explicat la directora, que ha incorporat nous testimonis i ampliat la 

informació sobre qui era i com vivia José.  

 

La investigació duta a terme durant el work in progress ha estat llarga i fructífera. És 

per això que la directora no descarta completar més endavant José y la Barcelona 

disidente amb una segona part que aprofundeixi en el moviment de la dissidència i 

proposi un contacte més directe amb el públic; com també la creació d'un arxiu que 

inclogui tota la documentació trobada sobre aquest tema de les dècades dels 70 i dels 

80. 

 

 
José y la Barcelona disidente. Del 26 de novembre al 12 de desembre. 1 h. En 

català i castellà. Montjuïc. 
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