
 
 

La tercera edició de Katharsis del 
Teatre Lliure es pregunta què ens 
defineix? 
 

 La programació especial que busca ampliar els marges del 
teatre es consolida aquesta temporada amb una 
programació arriscada i plena d'artistes internacionals. 

 Formen part de Katharsis 2022 la portuguesa Grada 
Kilomba, la companyia catalana. El arabesco, la polonesa 

Ramona Nagabczyńska, el sud-coreà Jaha Koo i els 

eslovens Leja Jurišić i Marko Mandić.  

 Les propostes artístiques tindran lloc a Montjuïc del 16 al 30 
de gener en diversos espais. 

 
Què ens defineix?, aquesta és la pregunta vertebrador de la tercera edició de Katharsis, 
la programació especial que el Teatre Lliure proposa del 16 al 30 de gener amb l’objectiu 
de continuar qüestionant què és teatre, a través de diverses formes d’expressió i formats 
escènics que en volen ampliar la seva definició més convencional. 
 
Katharsis 2022 se celebra del 16 al 30 de gener i inclou cinc propostes que reflexionen 
sobre allò que ens dona forma com a éssers humans, ja sigui des d'un punt de vista 
històric, de gènere, o bé tenint en compte la nacionalitat o la classe social a la qual 
pertanyem.  
 
La programació d'enguany està formada per les propostes O Barco / The Boat, de la 
portuguesa Grada Kilomba; Con versos, de la companyia catalana El arabesco; 
Silenzio! de la polonesa Ramona Nagabczyńska; les tres peces que conformen The 
Hamartia Trilogy -Lolling & Rolling, Cuckoo i The History of Korean Western Theatre- del 
sud-coreà Jaha Koo i Together, dels eslovens Leja Jurišić i Marko Mandić. 
Malauradament, Tête-à-tête del canadenc Stéphane Gladyszewski s'ha hagut de 
suspendre a causa de les restriccions pandèmiques internacionals.  
 
Es tracta doncs, d'una edició amb una majoria d'artistes internacionals. "Sortir de les 
fronteres forma part de l’esperit de Katharsis. A més, és una manera de compensar la 
programació 100% d’artistes locals que es va donar la temporada passada a causa de la 
situació pandèmica del moment", ha explicat Georgina Oliva, directora de programació i 
continguts del Teatre Lliure.  

Totes tres edicions, engegades sota la direcció de Juan Carlos Martel Bayod, 
comparteixen l’esperit de poder fer-se preguntes i intentar respondre-les mitjançant els 
espectacles. Així com la primera edició va donar el tret de sortida del que seria la 
pregunta fundacional: què és teatre?, la segona citava el poeta Rilke per aprendre a 
estimar-nos les preguntes i no buscar respostes amb una programació que s'endinsava 



 
 
en el gènere híbrid de la conferència performativa. "Tres edicions i dos anys de pandèmia 
després, hem aconseguit arrelar i consolidar Katharsis al Teatre Lliure", ha declarat el 
director del Teatre Lliure. 
 
La programació de Katharsis 2022 

La programació d'aquesta tercera edició començarà amb O Barco / The Boat (del 16 al 23 
de gener), la instal·lació memorial de Grada Kilomba que reprodueix un vaixell de tràfic 
d’esclaus a la plaça Margarida Xirgu. Diumenge 16 es farà una única performance amb 
un cor local de ciutadans afrodescendents que, mitjançant una cerimònia de dol, cantaran 
amb la voluntat de recuperar la memòria dels esclaus que es van portar de l’Àfrica a 
Europa en els vaixells que Kilomba reprodueix. A continuació, se celebrarà una xerrada 
entre l’artista; la directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose i Tania Adam, periodista i 
productora cultural. 

Del 19 al 30 de gener, Con versos, oferirà una lliçó d’història des del Fossat 2, a les 
entranyes del teatre, sobre la península ibèrica amb molta ironia i enginy, que serà també 
una manera de redescobrir l’origen d’alguns dels nostres cognoms en una espècie de 
conferència en petit comitè.  
 
Divendres 21 i dissabte 22 es podrà veure a la Sala Fabià Puigserver Silenzio!, un 
espectacle de Ramona Nagabczyńska amb un toc d'humor que vol trencar amb els 
protocols propis del món de l'òpera lírica i l’ideal de la veu femenina amb una proposta 
entre la dansa, el cant i la performance, reivindicant un ritual femení de l’antiga Grècia 
consistent en dir obscenitats a escena.  
 
Pren el relleu a la Sala Fabià Puigserver, The Hammartia Trilogy, la trilogia de Jaha Koo, 
en escena el 29 i el 30 de gener, que aborda des de la seva experiència com a creador 
sud-coreà instal·lat a Europa, quins són els xocs culturals i identitaris entre la cultura 
occidental i l’europea. Es tracta de tres performances protagonitzades pel mateix artista 
sobre el colonialisme cultural d'Occident. 
 
Tanca la programació de Katharsis 2022 el 30 de gener Together, una performance 
clàssica de 6 hores de durada que funciona com una prova de resistència entre els 
artistes en escena Leja Jurišić i Marko Mandić, amb l'objectiu de saber què vol dir 
relacionar-se amb l’altre, fins on podem aguantar la convivència i com ens definim a 
través de les nostres relacions més íntimes. En directe, la dramaturga Semira 

Osmanagić farà de TJ, text jokey, escrivint el text de la funció en directe mentre dura la 
performance. 

Katharsis 2022. Del 16 al 30 de gener. Montjuïc. 
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