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José y la Barcelona disidente torna al 

Lliure en format d'instal·lació escènica per 

parlar de la vida de José Tenorio, després 

d'haver-se cancel·lat al Grec Festival de 

Barcelona aquest estiu i nascut com a 

work in progress al mateix Lliure la 

temporada passada. 

L'espectacle posa llum a la història real i 

desconeguda d’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. 
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Sinopsi 
 

A partir de la vida de José Tenorio, aquest espectacle ens endinsa en la 

dissidència sexual i de gènere de la Barcelona dels anys 70 i 80. Un exercici 

de memòria col·lectiva per reconstruir la identitat de José a partir de 

testimonis personals.  

 

 

 

 

 

MÉS INFO  

https://www.teatrelliure.com/ca/jose-y-la-barcelona-disidente-21-22 

 

TRÀILER 

https://www.youtube.com/watch?v=qfJcNU_21A8  

 

https://www.teatrelliure.com/ca/jose-y-la-barcelona-disidente-21-22
https://www.youtube.com/watch?v=qfJcNU_21A8
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En paraules de la directora 
 

 

José Tenorio no va ser un personatge públic, era una persona anònima que, 

com moltes altres, es va refugiar a Barcelona per poder viure a la seva 

manera. Fill de Cadis, des de ben jove va tenir clar que volia ser 

transformista. Al 1971 va venir a la ciutat per provar sort als escenaris, 

malgrat que mai va poder dedicar-s’hi professionalment. Tot i que va 

mantenir una bona relació amb la família, duia una vida reservada: ni ell 

explicava detalls, ni la família feia preguntes. Al 1993 va morir de sida al seu 

poble natal, La Línea de la Concepción. La seva història real i el motiu de la 

seva mort van ser amagats.  

 

Com a directora de la companyia i besneboda del protagonista, vull 

homenatjar el meu besoncle i les vides de persones com ell, que van decidir 

viure la seva identitat plenament tot i les normes socials de l’època.  

Des de Lalinea, companyia resident del Teatre Lliure la temporada 20/21, 

hem dut a terme una investigació que culmina un any després amb l’estrena 

de José y la Barcelona disidente. Aquest procés es va obrir a públic amb la 

mostra del work in progress, que es va plantejar com un espai de diàleg on 

explorar conjuntament amb l’espectador el material artístic i documental que 

la companyia havia recollit en aquell moment. Es partia d’un punt de vista 

historicista per, a través del context de la Barcelona de l’època, reconstruir 

la vida de José Tenorio.  

 

Ara, presentem una instal·lació performativa que fa un retrat íntim de José 

des del qual ens acosten a la dissidència de la ciutat a partir de la 

sensorialitat. 

 

 

Úrsula Tenorio 

 

 

  



 
 

6 
 

ENTREVISTA 

Parlant amb la companyia 
 

 

Què significa poder tornar al Lliure a estrenar, 

després d’haver-hi sigut companyia resident 

fa un any? 

Tornar al Lliure és tornar a casa, l’equip et 

cuida, t’ha acompanyat durant tota la 

residència i entén el procés que has viscut. 

Estrenar al Lliure és poder fer un tancament 

del procés de creació rodó.  

 

Ha canviat molt la proposta actual del work in 

progress que vam poder veure?  

El format actual és radicalment diferent del 

work in progress, hem decidit optar per un 

format instal·latiu, mentre que al work in 

progress vam crear una relació directa amb el 

públic, un espai de debat on compartir les 

càpsules escèniques que havíem treballat 

amb els actors. En aquell moment per a 

nosaltres tenia tot el sentit generar un diàleg 

obert, volíem compartir el procés de creació i 

no mostrar una peça acabada, i volíem poder 

compartir amb el públic els dubtes que teníem 

sobre el context, sobre José i sobre les 

temàtiques que aborda la peça.  

 

Per què apostar pel format de instal·lació en 

escena? 

José és el protagonista d’aquesta peça, la 

instal·lació ens permet remarcar aquest punt 

a través de la seva absència. No volíem que 

la presciència humana competís amb 

aquest aspecte. Volíem fer-lo present a 

través del tractament de la documentació 

que ens ha arribat d’ell, però sense la 

manipulació humana. Els actors hi són, però 

s’activen i s’apaguen de la mateixa forma 

que ho fan la resta d’objectes que habiten 

l’escena. Ara, el diàleg el genera l’espai.  

 

 

Pregunta per a Úrsula Tenorio. Ets besneta 

del José, què suposa per a tu el muntatge? 

Sovint em pregunto que pensaria el meu tiet 

de tot això i, a vegades, em fa por compartir 

la seva intimitat amb tothom. Intento fer-ho 

amb respecte, des de el record de la seva 

memòria i l’homenatge. Quan ho comentem 

amb la família tothom s’emociona, és 

sanador, cadascú pensa en ell i comparteix 

els dubtes de com va gestionar la situació en 

aquell moment. Veure que el seu record ja no 

forma part del silenci, de la llàstima o la 

vergonya em fa adonar-me de com 

d’important és recuperar la seva història.  

 

A qui va destinat aquest projecte? 

Es un projecte que pot ressonar molt en 

persones que van viure la seva època, però 

també entre joves i persones adultes. No és 

una peça de pedagogia, és més aviat un 

poema; però el seu contingut pot fer-nos 

parar a reflexionar a tothom sobre com 

gestionem les diferències i sobre com de 

fidels som amb nosaltres mateixes.  

 

Què en fareu de tota la documentació 

recollida? 

Hem recollit molta documentació de l’època 

i molts testimonis que no volem deixar 

oblidats en un calaix. Actualment estem 

donant-li forma a un possible arxiu, però és 

un aspecte que encara no hem tancat.  

 

Quin recorregut li veieu a la peça?  

La temàtica de la peça és tant gran que no 

descartem fer una segona part focalitzant 

l’atenció en la dissidència de gènere, sempre 

des d’aquest diàleg entre el passat i el 

present.  
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BIOGRAFIA 

Lalinea 

companyia 
 

Lalinea neix de trobades atzarosos dins dels límits de l'Institut de Teatre. Allà, vam 

decidir donar-nos el permís per explorar allò que l'acadèmia ens suggeria però que, a 

causa dels temps de la burocràcia, no ens permetia indagar. I a poc a poc, entre 

pràctiques escèniques, pràctiques comuns i treballs de final de carrera vam anar 

confluint. Ens trobàvem en  aquells buits que permetien connectar persones de 

diferents especialitats i disciplines. I així, vam anar formant un grup heterogeni on 

materialitzar  interrogants,  inquietuds, coneixements i sensibilitats  des  de  l'acte 

escènic; replantejant-nos i redescobrint quina era l'essència i síntesi d'aquest acte.  

 

D'aquesta  manera  hem  creat  peces  dins  del  marc  acadèmic -a  excepció  de 

Histèriques que es va programar a Lluïsos Teatre a l'abril de 2018- que ens han 

permès anar afinant una visió artística i un llenguatge comú. Els treballs de Lalinea 

prenen com a  punt de partida fets reals per a construir realitats escèniques que 

transitin de la vivència individual a l'experiència compartida. Sota el lema Allò personal 

és polític la tragèdia  personal s'exposa davant  del  públic  com  un  poema  visual  on  

s'uneixen  imatges  plàstiques en moviment, text i actes performàtics. Es pretén 

generar així, un relat fragmentat que deixi l'espai i el temps per a la imaginació, i que 

permeti a cada espectadora complementar la peça amb la seva pròpia subjectivitat. 

 

D'altra banda, considerem que tota peça artística aborda el gènere d'una manera 

implícita. No tenir en compte el discurs que s'està generant ja és un posicionament 

polític. Per això és voluntat de la companyia abordar de forma directa el discurs de 

gènere en la creació artística, qüestionant-nos a nosaltres mateixes i obrint la mirada a  

altres maneres de fer que integrin i respectin les identitats de totes. Posem especial  

atenció a la figura de la dona, ja que és un col·lectiu del qual formem part. 
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BIOGRAFIA 

Úrsula Tenorio Cabrera 

dramaturga, directora i intèrpret 
 

Graduada en Art Dramàtic en l'especialitat d'Interpretació-Text per l'ESAD Institut de 

Teatre de Barcelona (2018). També ha realitzat estudis de Direcció Escènica i 

Dramatúrgia (2017) a la mateixa institució. Ha treballat com actriu amb la Carlota 

Subirós al CCCB amb With My Wholeheartmindbody! (2016) i amb Aitor Galisteo al 

Teatre Can Gomà de Mollet de Vallès amb Vuelve” (2007). Com a creadora ha dirigit la 

instal·lació escènica Histèriques a Lluïsos Teatre, projecte guanyador de la residència 

de creació 2018. S’ha vist influenciada pels treballs realitzats amb creadores emergents 

com l’artista plàstica Marta Lofi, i el creador i investigador d’art i tecnologia Albert 

Chamorro, director de la companyia Uratri, i amb el qual col·labora actualment en el 

projecte No hay tierra más allà que està produït amb la col·laboració del Festival Noves 

Tendències de Terrassa. 
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BIOGRAFIA 

Alejandro Avrai 

intèrpret 
 

Estudia interpretació textual a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de Sevilla i es forma com 

a músic al conservatori Cristobal de Morales de la mateixa ciutat en viola i cant. Estudia 

a l'Institut del Teatre en l'especialitat de direcció escènica i dramatúrgia des del 2019. 

Sempre relacionat amb el col·lectiu queer. Com a actor a participat a Las coéforas, de 

Esquilo, dirigit per Juan Carlos Tirado (Festival de Teatre Grecolatino de Mérida), a 

Snob, manual de supervivencia para el primer mundo amb Sinequanon Teatro, a El 

señor Mr. Puntila y su criado Matti, de Bertolt Brecht, dirigida per Merche Serrano i a 

l'espectacle Tierra, dirigit per Juan Antonio de la Plaza. Com a director i creador, ha 

participat a l'espectacle Guerra, alma, tierra. Com a músic, ha participat a Te callas, 

amb ALSO Teatro i, com a drag queen, a la gala Gatas Salvajes (sala Holiday 

Obbio,Sevilla). 
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BIOGRAFIA 

Aleix Castany 

intèrpret 
 

Graduat en Història de l’Art  per la Universitat Autònoma de Barcelona (2015). 

Acualmente col·labora amb el grup Foodcultuar, on ha participat com a performer i 

artista multidisciplinar en Sant Stomak (2015-2018) creat per Antoni Miralda i en Cua de 

Gall (2016, MACBA) de Marta Archilés. Forma part del col·lectiu Zeros junt amb Yaiza 

Agata.  
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BIOGRAFIA 

Aleix García 

intèrpret 
 

Es passa tota la infància dient que vol ser farmacèutic, però a la ruta del bus dibuixa 

vestits de ball de saló. Aprèn a patronar i a cosir, això li permet colar-se a una 

producció de teatre de petit format i decideix que vol ser figurinista. Cursa el grau 

superior de Vestuari a mida i per espectacles a l'Anna Gironella i a l'acabar treballa 2 

anys com a cap del departament de vestuari de Con faldas y a lo loco a Barcelona. 

Entra a l'Institut del Teatre l'any 2017 a l'especialitat d'escenografia. Des del 2017 ha 

treballat com a director artístic a la companyia musical MHNL fins l’any 2020 i com a 

figurinista en diferents peces de teatre fruit dels vincles artístics amb companys d'altres 

especialitats dins de l'Institut del Teatre. 
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BIOGRAFIA 

Goliarda Parda (aka Marcel Fenocchio) 

intèrpret 
 

 

Artista drag de Barcelona. El seu primer show va ser al gener de 2020, al Sarao Drag 

organitzat per Futuroa a la sala 1 d'Apollo. Al llarg d’aquest darrer any ha publicat 

video-shows a internet i ha participat al Uñas y Dientes Streaming Festival. Com a 

intèrpret es forma en interpretació al Col·legi del Teatre (2011-2012) i a l’Institut del 

Teatre, especialitat de teatre de text (2012-2019). Treballa professionalment a Game 

Boy, dirigit per Sylvain Huc (Roubaix 2018, Tolosa  2017, Naves Matadero de Madrid 

2017, Sala Hiroshima de Barcelona 2016) i a Ça Va de la companyia Ça Marche, dirigit 

per Nico Jongen (Sala Hiroshima, Barcelona 2016), entre d’altres. 
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BIOGRAFIA 

Andrea Pellejero 

intèrpret 
 

Es gradua en Interpretació visual a l’Institut del Teatre de Barcelona al 2019. Des de 

2016 fins l’actualitat pertany al Colectivo Las Huecas (Antic teatre, La Infinita de 

l’Hospitalet, TNT Terrassa) on comença la seva carrera professional com a creadora.  

Crea la seva primera peça com a directora, Solo vine a bañarme, l’any 2019 i 

posteriorment dirigeix Cartografia del cos estrany (Sala La Planeta, El Canal de 

Girona). 
 

Ha treballat com a actriu a les companyies Cia. Potcuia, Ramona de Van Der Bürg, Cia. 

Atsaras, Genovesa Narratives Teatrals, Perpoc Marionetes i Eudald Ferré. 
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Fitxa artística

INTÈRPRETS 

Alejandro Avrai 

Aleix Castany / Aleix García 

Goliarda Parda (aka Marcel Fenocchio) 

Andrea Pellejero 

Úrsula Tenorio 

 

INTERPRETACIÓ MUSICAL 

Sergio Camacho 

 

TEXTOS 

Aleix Castany 

 

ESPAI ESCÈNIC 

Enric Naudi i Úrsula Tenorio 

 

VESTUARI 

Aleix García 

 

IL·LUMINACIÓ 

Enric Naudi i Jordi Baldó 

 

ESPAI SONOR 

Sergio Camacho 

 

AUDIOVISUAL 

Miguel Galván 

 

AJUDANTIA DE DIRECCIÓ 

Andrea Pellejero 

 

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ 

Gabi Jiménez i Gaia Bautista 

 

ASSESSORAMENT DE MOVIMENT 

Roberto G. Alonso 

 

ASSESSORAMENT DRAMATÚRGIC 

Albert Boronat 

 

PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Rut Girona 

 

COL·LABORADORS 

Carme Pollina, Carme Vidal, Dèbora Cartañà, 

Emilio Tenorio, Ferran Pujol, Jaume Piqué, Joan 

Tallada, Joaquim Roqueta, Jordi Petit, Jordi 

Samsó, José Romero, Julia Cabrera, Leopold 

Estapé, Lidia Gómez, Luís Argudo, Luís 

Escribano, Maria Codina, Nazario Luque, Thais 

Morales, Vicenç Ferrer, Rafael Cáceres, Claudi 

Royo, Domingo Belart, Juanjo Martínez, 

Titiritrans i Manuel Pereira.  

 

AGRAÏMENTS 

Andrea Buil, Elisabet Castells, Discotecas años 

70, 80 BCN, Erik Forsberg, Kira, Núria Repiso, 

Marc Selva, Marta Lofi, Mariona Signes, Llorenç 

Balaguer, Laura Viñals, Andreu Agustín, Xeito 

Fole, Magda Costa, Aran Jiménez, Jordi 

Barceloneta, Armand de Fluvià, Oscar Guasch, 

Nicolàs Cardozo, Lovesexing Gràcia, Brunès 

Artesans, Gemma Brunès, Jordi Brunès, AVV 

Clot-Camp de l’Arpa, Miquel Poveda, José 

Muñoz Llergo, Jon Berrondo, Luís Martín, 

Ildefons Alonso i Damian Muñoz 

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

Centre LGTBI de Barcelona, Casal Lambda, 

Fundació Enllaç, GENI (UB), MEDUSA (UOC), 

CC Parc Sandaru, Fabra i Coats, Nau Ivanow i 

Gerard Campos 

 

AMB EL SUPORT DEL 

Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya 
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Informació pràctica 

HORARIS 

Dc. a ds. 20.00 h 

Dg 18.00 h 

 

DURADA  

1 h  

 

LLOC 

Espai Lliure 

 

IDIOMA 

En català i castellà 

 

ESPECTACLE INCLÒS A  

El Lliure del Futur 

 

PREU 

9 € - 29 € 

 

ACCESSIBILITAT 

Divendres accessibles 

10/12 traducció simultània en llengua de signes 

catalana 

 

EDAT RECOMANADA  

A partir de 16 anys (Batxillerat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teatrelliure.com/ca/el-lliure-del-futur
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Sala de premsa 

 
Per descarregar-se tots els 

materials informatius (dossiers, 

notes de premsa, vídeos, fotos) o 

tenir accés a material de referència 

(llistes de reproducció, etc.) 

 

 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-jose-y-la-barcelona-disidente 
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
 

  

 

 

https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-jose-y-la-barcelona-disidente
tel:669067566
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://instagram.com/teatrelliure
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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