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Katharsis del Teatre Lliure celebra la 
seva tercera edició amb l’objectiu de 
continuar qüestionant què és teatre a 
través de diverses formes d’expressió i 
formats escènics. 
 
A través de l’observació, l’escolta, el 
reconeixement i el judici, la 
programació especial de Katharsis vol 
ampliar els marges del teatre amb 
aquesta programació que busca trencar 
amb la seva definició més 
convencional. 
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Sobre aquesta 3a edició: 
Què ens defineix? 
 
Què ens defineix? Aquesta és la pregunta que centra l’edició de Katharsis 
2022, lligada a l’origen d’aquest programa especial en el qual ens qüestionem 
constantment què és teatre. 
 
Els projectes programats aquest gener intenten respondre al concepte 
d’identitat: què és i com influeixen en aquesta idea abstracta la nostra història 
personal i col·lectiva, el nostre cos, les nostres arrels i nacionalitats, la classe 
social, el gènere, els nostres desitjos i pors, i l’espai i temps que compartim 
amb els altres. 

 
 
 
 

 
INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/ca/katharsis-21-22 
 
VÍDEO TRÀILER 

https://www.youtube.com/watch?v=muopaFJM1J8  
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ENTREVISTA 

Parlant amb Georgina Oliva, 
directora de programació i 
continguts 
 
La 3a edició de Katharsis se centra en la 

pregunta què ens defineix? D’on sorgeix 
aquesta idea? Com encaixa amb les edicions 
anteriors? 

Katharsis 2022 neix d’una manera bastant 
intuïtiva. A mida que es van anar agrupant els 
espectacles que conformarien la tercera 
edició vam descobrir que els unia una aura 
que dibuixava aquesta pregunta: Què és allò 
que ens dona forma i ens defineix com a 
éssers humans? En aquest sentit, els 
projectes que es programen fan reflexions al 
voltant d’aquesta pregunta encara que els 
artistes no ho busquessin especialment. Però 
sí que es plantegen la nostra existència, 
alguns des d’un punt de vista històric, de 
gènere, de classe social, racial... en la seva 
suma et preguntes de què estem fets.  
En relació a les edicions anteriors, més que 
tenir un encaix, l’actual comparteix l’esperit de 
poder fer-se preguntes i intentar respondre-
les amb els mateixos espectacles. La primera 
edició va donar al tret de sortida del que seria 
la pregunta fundacional: Què és teatre? La 
segona edició no es feia una pregunta però sí 
citava a Rilke per estimar-nos les preguntes i 
no buscar respostes amb el format híbrid de 
les conferencies performatives. I aquesta 
tercera, potser, està a camí entre la primera i 
la segona edició, la qual sumat a la pregunta 
de què es teatre s’hi suma la qüestió què ens 
defineix? 

 
Quins formats i punts de vista diferents 
aporten? 

O Barco de Grada Kilomba, es una 
instal·lació que reprodueix un vaixell 
d’esclaus. La instal·lació s’activa amb un ritual 
creat amb un cor local de ciutadans 
afrodescendents de la ciutat. És com un 
cerimònia de dol, austera i solemne que vol 
recuperar la memòria dels esclaus que es van 
portar de l’Àfrica a Europa en la bodega dels 
vaixells que Kilomba reprodueix.   

Silenzio! Es basa en un ritual femení de 
l’antiga Grècia que consistia en dir 
obscenitats en escena. La creadora polonesa, 
vol trencar amb els protocols propis del món 
de l’òpera lírica, en una proposta entre la 
dansa, el cant i la performance.  
En el cas de Con versos, el seu creador no 
ens deixar dir massa res, però serà sens 
dubte serà una lliçó d’història de la península 
ibèrica, explicada amb molta ironia i enginy, 
així com una manera de redescobrir l’origen 
d’alguns dels nostres cognoms en una 
espècie de conferència en petit comitè.  
The Hammartia Trilogy, de Jaha Koo és una 
trilogia que ja s’ha vist en festivals com el 
Kunstensfestival das arts, que posa en relleu 
la seva experiència com a creador coreà 
instal·lat a Europa. Parla de quins són els 
xocs culturals i identitaris que ha viscut entre 
la cultura occidental i l’europea. Són tres 
performances que protagonitza l’artista 
mateix, una manera d’aproximar-nos al que 
és Corea, un país que ens queda lluny.  
Together és una performance de 6 hores, que 
funciona com una prova de resistència entre 
els artistes Leja Jurišić i Marko Mandić per 
veure quantes coses poden aguantar ballant 
junts, què vol dir relacionar-se amb l’altre, fins 
on podem aguantar la convivència i com ens 
definim inclús políticament també, a través de 
les nostres relacions més íntimes. En directe, 
la dramaturga farà de TJ, text jokey, per 
escriure el text en directe mentre dura la 
perfomance.  
 

La participació és notablement internacional. 
L’objectiu és descobrir propostes de fora el 
territori? 

Correcte. A més es volia compensar la 
programació 100% d’artistes locals que es va 
donar la temporada passada. D’aquesta 
manera mantenim una de les màximes amb 
que va néixer el cicle; tenir artistes locals i 
internacionals. Sortir de les fronteres forma 
part de l’esperit de Katharsis que és sortir 
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dels marges. Els artistes locals tenen molt de 
valor però també té valor per a ells –i per als 
ciutadans– poder veure artistes 
internacionals; és com descobrir altres 
llengües. Viatjar, en certa manera. I molt 
especialment en temps de pandèmia, quan 
era un perill quedar instal·lats en un context 
local a cada edició.  
 

Com contribueix aquesta edició a eixamplar 
els límits del teatre, objectiu de Katharsis?  

No tan els límits del teatre, que estem 
convençuts que no en té, com la definició de 
teatre. La manera com tenim d’entendre’l. El 
que vol Katharsis és ampliar aquesta definició 
per no perdre’ns en un vocabulari (escena 
híbrida, multidisciplinar, etc.) que no tinc clar 
que arribi a copsar la manera com entenem 

aquest espai de contemplació (que és el 
teatre). És un esforç per simplificar el 
vocabulari a l’hora de dirigir-nos a un públic 
general, mentre que l’enriquim. Tot el que es 
veu en certa manera és teatre. Recordem que 
la pregunta que fa néixer aquest cicle és: Què 
és teatre? I el que el cicle vol respondre és; 
“mira, davant una peça escènica que et faci 
preguntar si allò és teatre o no, millor respon; 
sí, això també és teatre”. Perquè d’aquesta 
manera ampliem els seus marges. Guanyem 
quan algú que normalment no va al teatre veu 
un espectacle i diu “no sabia que això també 
era teatre”. I sobre tot és teatre contemporani 
fet per artistes que fan esforços per anar més 
enllà del que està establert, ja sigui pels seus 
discursos o bé per les seves formes o 
ambdues coses.  
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O Barco / The Boat 
instal·lació/performance 
de Grada Kilomba 
 
O Barco / The Boat és una instal·lació que s’estén al llarg de 32 metres, 
formant la silueta del fons d’un vaixell. En l’imaginari occidental, associem 
fàcilment un vaixell a la glòria, la llibertat i l’expansió marítima, descrites com a 
"descobriments" però, en l’opinió de l’artista, "no es pot descobrir un continent 
que té milions d’habitants" ni "es pot esborrar un dels capítols més llargs i 
horribles de la humanitat: l’Esclavitud". Aquesta primera instal·lació a gran 
escala de Grada Kilomba dibuixa minuciosament l’arqueologia d’un vaixell i 
l’espai creat per acomodar els cossos de milions d’africans esclavitzats pels 
imperis europeus. O Barco / The Boat es converteix en un jardí de la memòria, 
on reposen poemes damunt de blocs de fusta calcinats, contemplant el futur. 
Grada Kilomba inaugura aquesta obra amb una performance, en la qual 
participen persones afrodescendents de la ciutat. Les veus i els cossos de la 
diàspora africana es converteixen a ritme de gòspel en els intèrprets centrals, 
amb la producció musical de Kalaf Epalanga. 
 
Memòria de la colonització 

Qui ha d’explicar la història? Hi ha només una història? Tots participem del seu 
relat? Aquestes són només algunes de les preguntes entorn de la construcció 
del nostre relat històric sobre l’esclavitud i sobre com funciona això de la 
colonització de l’Àfrica en ple segle XXI. Us convidem a dir-hi la vostra 
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compartint a xarxes una imatge, un vídeo, un àudio o un text fent servir 
#OBarcoMemòries. Aquestes reflexions posaran de manifest com hem de 
tornar a explicar-nos, com a humanitat, per tal de poder seguir-ho fent perquè 
totes les veus estiguin representades en la creació de la història universal. 

 
 
 
 

INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/ca/katharsis-21-22-o-barco-the-boat 
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En paraules de l’autora 
 
O Barco és una escultura, una instal·lació, una performance poètica. I crec 
que és precisament aquesta diversitat de disciplines contingudes en una 
sola peça, allò que caracteritza la meva obra. 
Sobretot, estic interessada en contar històries o revisar la manera com les 
contem. Quines històries es conten, on es conten, com es contem i a qui. La 
història que estic interessada a contar o revisar és precisament la història 
d’esclavatge que, durant centenar d’anys, va formar l’estat de Portugal i 
Europa i que no està representada en cap indret de la ciutat. 
Hi ha una política de silenci que és part de la Història que és molt important 
de cobrir i revisar. 

 
 
Un vaixell una bodega 
Una bodega una càrrega 
Una càrrega una història 
Una història una persona 
Una persona una vida 
Una vida un cos 
Un cos un ésser 
Un ésser una ànima 
Una ànima un record 
Un record un oblit 
Un oblit una ferida 
Una ferida una mort 
Una mort un dolor 
Un dolor una revolució 
Una revolució una igualtat 
Una igualtat un afecte 
Un afecte la nostra humanitat 
 
 

Grada Kilomba 
Traducció del poema de Núria Lloansi 
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La premsa ha dit... 
 
“Kilomba busca crear un treball amb el qual l'audiència es pugui identificar i 
fer preguntes, creant un diàleg que tracti la violència d'una manera que 
eduqui i proporcioni curació”. 
 
The Art Newspaper 

 
 
 

 
ARTICLE SENCER 

https://www.theartnewspaper.com/2021/09/03/artist-creates-slave-ship-
installation-in-lisbon-to-spark-debate-around-portugals-history-of-colonialism  
 
 
 

“A la plaça, 140 blocs de fusta cremada estan disposats precisament en 
forma d'estructura de vaixell, de més de 30 metres, en homenatge als 
cossos desapareguts al mar o víctimes de l'esclavitud, un comerç a escala 
mundial” 
 
Move Aveiro 

 
 
 

 
ARTICLE SENCER 

https://www.moveaveiro.pt/en/o-barco-de-grada-kilomba-est-une-metaphore-
pour-produire-une-nouvelle-memoire-de-lesclavage 
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O Barco / The Boat 
16/01 - 23/01 
Montjuïc / Plaça Margarida Xirgu 
 
 

Fitxa artística 
 
BALLARINS 

Yeshihareg Comas Berga 
Oulouy 
 
COR 

Mary Akere 
Ursula Benning 
Ahyvin Bruno 
Elodie Ehoussou 
Uchenna Ezeomedo 
Orlanda Guilande 
Liviet Ojeda Llanes 
Dora Okereka 
Kate Omokaro 
Joe Psalmist 
Selma Uamusse Gomes 
Barbara Wahnon 
 
PERCUSSIONISTES 

Ahylin Bruno 
Djibril Ngom 
Mamadou Ngom 
Marta Trovoada 
Mick Trovoada 
 
 

AJUDANTA DE DIRECCIÓ 

Yhesley Bezerra 
 
DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ 

John Romao 
 
PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Marta Cavaco 
 
EQUIP TÈCNIC 

Luis Alcatrão, Yhesley Bezerra i Tiago Silva 
(Ghost) 
 
COPRODUCCIÓ 

BoCA – Biennial of Contemporary Arts, maat – 
Museum of Art, Architecture and Technology, 
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden  
 

AMB EL SUPORT DE 

ArtWorks 
 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

Câmara Municipal de Lisboa / EGEAC, en el 
marc de Lisboa na Rua’21 i Africa Moment 
 
MENCIONS 

O Barco/The Boat és un encàrrec de BoCA – 
Biennial of Contemporary Arts 2021

 
 

Informació pràctica 
 
HORARI 

PERFORMANCE 

16/01 a les 12.00 h 
 
PERFORMANCE 

16/01 a les 13.00 h 
 
XERRADA 

entre l’artista Grada Kilomba; la directora 
del MACBA, Elvira Dyangani Ose i Tania 
Adam, periodista i productora cultural 

16/01 a les 14.00 h 
 

DURADA 

'Performance' 50' aprox. 
 

IDIOMA 

Xerrada en portuguès, anglès i català amb 
traducció simultània 
 
PREU 

Gratuït. Performance amb reserva prèvia
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Con versos 
cia. El arabesco 
 
Ens fa l'efecte que al públic de teatre no li agradarà gaire aquest espectacle; hi 
ha massa referències històriques i, a estones, sembla una classe d’institut. 
 
Irònicament, als apassionats de la història tampoc els interessarà gaire una 
obra, poc acadèmica, que no només omet noms i dates rellevants sinó que, a 
més, és explicada amb objectes, fent una mica de teatre. 
 
Com si això no fos prou, l’obra dura dues hores i, tot i que al principi et faci 
gràcia, ja veuràs com, al final, se’t farà una muntanya.  
 

 
 
 

 
INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/ca/katharsis-21-22-con-versos  
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Con versos 
19/01 - 31/01 
Montjuïc / Fossat 2 
 
Fitxa artística  

 
CREACIÓ, TEXTS I INTERPRETACIÓ 

El arabesco 
 
COCREACIÓ ESCÈNICA I TÈCNICA 

Daniel Miracle 
 
COL·LABORADORS 

Michael Gadish, Hannah Bilsky, Olga Miracle i 
Hugo Barbosa 
 

PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Pamela Gallo 
 
AGRAÏMENTS 

Víctor Molina, Laia Alberich, Jordi Berenguer, 
Luís Paadin i Sei Watanabe 
 
AMB EL SUPORT DE 

Teatre Lliure, Festival Citemor, Festival Linha de 
fuga, Neokinok i Telenoika 

 
Informació pràctica 
 
HORARI 
Dc. a ds. 20.00 h 
Dg. 18.00 h 
 
AFORAMENT 
6 persones 
 
DURADA 
2 h 
 
IDIOMA 
En castellà 
 
PREU 
9 € - 29 € / Abonament Katharsis 39 € (3 
entrades) 
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Silenzio! 

direcció Ramona Nagabczyńska 
 
L’òpera és el punt central d’aquest espectacle de la performer i coreògrafa 
polonesco-canadenca Ramona Nagabczyńska. Per tal de parlar-nos de les 
veus femenines, s’endinsa en l’òpera –una forma d’art performatiu que s’ha 
mantingut gairebé inalterada durant segles. 
 

Tendim a associar les veus amb l’esfera simbòlica; amb significats assignats als 
sons. Oblidem que són la manifestació d’uns atributs físics complexos. Les veus 
que escapen de l’ordre simbòlic van més enllà de les convencions: no vol dir que 
no existeixin, només que hem perdut l’habilitat d’escoltar-les. Les pràctiques 
tradicionals de cant femení han trobat el seu equivalent dominant en les àries 
operístiques virtuoses creades per compositors mascles. És aquí on l’èxtasi de la 
veu original es barreja amb la refinada propaganda d’un ordre nociu. 
 

L’antiga pràctica grega de l’aischrologia, basada en l’ús del llenguatge obscè, 
va sorgir dels rituals femenins. No existeix un equivalent contemporani 
d’aquesta pràctica –més aviat el contrari: les vulgaritats i les referències a la 
part abjecta del cos són pertorbadores quan provenen dels llavis de les dones. 
 

L’aspecte polític de la veu humana es defineix no només pel significat de les 
paraules pronunciades sinó també, en igualtat de condicions, marcant la 
presència física de cossos específics. 

 
 
 
INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/ca/katharsis-21-22-silenzio 
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En paraules de l’autora 
 
 
Què ens defineix a Silenzio!? 
Evitem definir-nos de manera restringida pel que fa a què vol dir ser dona dalt 
de l'escenari en les arts escèniques, sobretot les d'estil més tradicional, i què 
significa avui dia i quines repercussions té. I també si ha canviat gaire i què no 
ha canviat. I ho fem abraçant un sentit més ampli, mirant d'empoderar-nos des 
de la forma en què ens definim, com a dones i com a poloneses, perquè a la 
Polònia actual s'exerceix una política força complicada envers les dones.  
 
 
Ramona Nagabczyńska 
 

 
La premsa ha dit... 
 
“Tot i que l'actuació toca el tema de subjugar la veu de les dones, la 
dramatúrgia de la mort proporciona un marc igualment fort per a l'actuació. 
En un to macabre, en un estil pastitx, suposadament, però punyent, i en 
llocs més enllà dels límits del que és segur o còmode de mostrar-se al 
teatre. Heu vist mai l'escena del part de la placenta? Exactament això.” 
 
Agata M. Skrzypek “Només moren els millors”. 
Dialog, 28/05/21 

 
 
 

 
ARTICLE SENCER 

https://www.dialog-pismo.pl/przedstawienia/tylko-najlepsze-umieraja  
 
 
 
Àries patètiques, vestits d'època i total obscenitat. Ramona Nagabczyńska 
desconstrueix l'òpera, donant la paraula a les dones. Silenzio! és un joc atrevit 
amb una convenció històrica” 
 
Milena Soporowska “Per vomitar el patriarcat”  
MORE, magazing going, 09/11/21 
 

 
 
 

 
ARTICLE SENCER 

https://goingapp.pl/more/silenzio-wywiad-ramona-nagabczynska-nowy-teatr/    
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Silenzio! 
21/01 i 22/01 
Montjuïc – Sala Fabià Puigserver 
 
Fitxa artística 
 
PERFORMERS I COCREADORS 

Karolina Kraczkowska 
Barbara Kinga Majewska 
Ramona Nagabczyńska 
Katarzyna Szugajew 
 
DRAMATÚRGIA 

Agata Siniarska 
 
ESPAI ESCÈNIC I VESTUARI 

Dominika Olszowy  
 
MÚSICA 

Lubomir Grzelak 
 
PROFESSORA DE DANSA BARROCA 

Marta Baranowska (Cracovia Danza) 
 
AJUDANTA D'ESPAI ESCÈNIC I VESTUARI 

Dominika Święcicka 
 

DIRECTOR D'IL·LUMINACIÓ 

Jędrzej Jęcikowski 
 
SASTRE 

Emil Wysocki 
 
PRODUCCIÓ PARTS VOCALS 

Barbara Kinga Majewska 
 
PRODUCCIÓ 

Nowy Teatr 
 
AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Centrum w 
Ruchu 
 
MENCIONS 

Aquest espectacle es va crear com a part del 
projecte Poszerzanie Pola, en associació amb 
l'Art Stations Foundation de Poznan. 
 
 

 
Informació pràctica 
 
HORARI 
18.00 h 
 
DURADA 

1 h 
 
IDIOMA 

En anglès sobretitulat en català 
 
PREU 

9 € - 29 € / Abonament Katharsis 39 € (3 
entrades) 

 
ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 
 
COL·LOQUI 

Sense col·loqui 
 
ADJUDICACIÓ DE BUTAQUES 

Les entrades no són numerades. L'adjudicació 
de seients es farà per sorteig a l'entrada a sala.
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© Maria Clauzade 

 

The Harmatia Trilogy 1 
Lolling & Rolling 
conferència performativa 
creació i direcció Jaha Koo 
 
A Corea del Sud hi va haver una gran controvèrsia sobre operar la llengua als 
infants perquè tinguessin més bona pronúncia en anglès. Aquesta cirurgia es 
coneix per ‘frenectomia lingual’. Alguns creien que es podia tenir més bona 
pronúncia en anglès gràcies a la cirurgia, sobretot per a la ‘r’, que és un fonema 
inexistent en llengua coreana. Així, alguns pares van forçar els seus fills a 
passar per aquesta operació, encara que els infants tinguessin la llengua 
normal. 
 
Lolling & Rolling penetra en aquest fenomen tràgic coreà vinculat amb 
l’educació en anglès. El creador teatral Jaha Koo revela la tragèdia en una 
història de ficció, amb treball de vídeo i de so. Contextualitza no només 
qüestions contemporànies, sinó també fets històrics relacionats amb el 
colonialisme i l’imperialisme. 

 
 
 

 
INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/ca/katharsis-21-22-trilogy1   
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Lolling & Rolling 
29/01 i 30/01 
Montjuïc - Sala Fabià Puigserver 
 
Fitxa artística 
 
PERFORMER 

Jaha Koo 
 
VEU EN OFF 

Philip Matesic 
 
VÍDEO I MÚSICA 

Jaha Koo 
 
ASSESSORAMENT ARTÍSTIC 

Edit Kaldor i Dries Douibi 
 
PRODUCCIÓ 

OFFICENEINOFFICE 
 
AMB EL SUPORT DE 

DasArts 
 

 
Informació pràctica 
 
HORARI 
17.00 h 
 
DURADA 
45' 
 
IDIOMA 
En coreà i anglès sobretitulat en català 
 
PREU 
9 € - 29 € / Abonament Katharsis 39 € (3 entrades) 
 
ACCESSIBILITAT 
Assistència auditiva a través del mòbil  
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© Wolf Silveri 

 

The Harmatia Trilogy 2 
Cuckoo 
Un viatge a través dels últims 20 anys de la història de Corea 
explicada per un grapat de màquines de coure l’arròs parlants 

creació i direcció Jaha Koo 
 
Un dia, quan la seva màquina elèctrica de coure l’arròs el va informar que el plat ja 
estava llest, Jaha Koo va experimentar un sentiment profund de solitud. ‘Golibmuwon’ 

(고립무원) és una paraula coreana intraduïble que expressa el sentiment desesperat de 

solitud que caracteritza les vides dels joves a la Corea d’avui. 
 

Fa vint anys hi va haver la pitjor crisi econòmica a Corea del Sud, comparable al 
crack financer dels Estats Units i del sud d’Europa del 2008. Aquesta crisi va tenir 
un impacte profund en la generació jove a què pertany l’artista sud-coreà Jaha 
Koo. Ell va ser testimoni de molts problemes endèmics inclòs l’atur juvenil i la 
desigualtat socioeconòmica. L’augment de la taxa de suïcidis, la solitud, un agut 
aïllament social i la fixació per l’aparença personal en són alguns dels símptomes. 
 

En diàlegs agredolços i humorístics, Jaha i les seves llestes arrosseres se 
t’emporten de viatge pels últims 20 anys de la història coreana, combinant 
l’experiència personal amb fets polítics i reflexions sobre la felicitat, les crisis 
econòmiques i la mort. 

 
 
 

INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/ca/katharsis-21-22-trilogy2 

Cuckoo 
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29/01 i 30/01 
Montjuïc - Sala Fabià Puigserver 
 
 

Fitxa artística 
 
PERFORMERS 

Duri 
Hana 
Seri 
Jaha Koo 
 
VÍDEO I MÚSICA 

Jaha Koo 
 
HACKEIG DE LES ARROSSERES 

Idella Craddock 
 
ESPAI ESCÈNIC I MITJANS 

Eunkyung Jeong 
 
ASSESSORAMENT DRAMATÚRGIC 

Dries Douibi 
 
TÈCNIC 

Tom Daniels 

 
AJUDANTIA DE PRODUCCIÓ 

Jihye Han 
 
PRODUCCIÓ 

Kunstenwerkplaats Pianofabriek 
 
PRODUCCIÓ DELEGADA 

CAMPO 
 
EN COPRODUCCIÓ AMB 

Bâtard Festival 
 
AMB EL SUPORT DE 

CAMPO, STUK, BUDA, DAS, SFAC & 
Noorderzon / Grand Theatre Groningen 
 
SUBVENCIONAT PER 

Vlaamse Gemeenschapscommissie

 

 
Informació pràctica 
 
HORARI 

18.30 h 
 
DURADA 

1 h 
 
IDIOMA 

En coreà i anglès sobretitulat en català 
 
PREU 

9 € - 29 € / Abonament Katharsis 39 € (3 entrades) 
 
ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 
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© Leontien Allemeersch 

 

The Harmatia Trilogy 3 
The History of Korean Western Theatre 
creació i direcció Jaha Koo 
 
Tot celebrant el centenari del teatre coreà el 2008, l’artista Jaha Koo va 
constatar que, de fet, no hi ha espai per a la tradició teatral coreana: allò que es 
considera coreà està determinat en bona mesura pel cànon occidental. Per què 
estan tan orgullosos d’aquesta interpretació occidental? I per què tothom 
continua parlant de Shakespeare? Això planteja preguntes sobre la tradició, 
l’autocensura i l’autenticitat. 
 

En aquesta peça final de la seva trilogia, Koo posa deliberadament el focus en 
el futur. Amb meticulositat, exposa el tràgic impacte del passat en les seves 
vides, revelant les petites esquerdes del modern confucianisme –una ideologia 
que continua definint el sistema moral, la manera de viure i les relacions socials 
entre generacions a Corea del Sud. Pensant en els joves ,Koo intenta trencar 
amb una tradició carregada d’autocensura i de mantenir les aparences. 
 

 
 
 

 
INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/ca/katharsis-21-22-trilogy3  
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The History of Korean Western Theatre 
29/01 i 30/01 
Montjuïc - Sala Fabià Puigserver 
 
Fitxa artística 
 
PERFORMERS 

Jaha Koo 
Seri 
Toad 
 

VÍDEO I MÚSICA 

Jaha Koo 
 

DRAMATÚRGIA 

Dries Douibi 
 

ESPAI ESCÈNIC I DIBUIX 

Eunkyung Jeong 
 

ASSESSOR ARTÍSTIC 

Pol Heyvaert 
 

HACKEIG DE HARDWARE 

Idella Craddock 
 
RECERCA 

Eunkyung Jeong i Jaha Koo 
 

ENTREVISTA 

Jooyoung Koh, Kiran Kim & Kyungmi Lee 
 

AJUDANTIA DE RECERCA 

Sang Ok Kim 
 

TÈCNICS 

Korneel Coessens, Koen Goossens, Jan 
Berckmans i Bart Huybrechts 

 
PRODUCCIÓ 

CAMPO 
 

COPRODUCCIÓ 

Kunstenfestivaldesarts (Brussels), Münchner 
Kammerspiele, Frascati Producties (Amsterdam), 
Veem House for Performance (Amsterdam), 
SPRING performing arts festival (Utrecht), 
Zürcher Theaterspektakel, Black Box teater 
(Oslo), International Summer Festival Kampnagel 
(Hamburg), Tanzquartier Wien, wpZimmer 
(Antwerp), Théâtre de la Bastille (Paris) i Festival 
d’Automne à Paris 
 

RESIDÈNCIES 

Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), wpZimmer 
(Antwerp), Decoratelier Jozef Wouters 
(Brussels), Doosan Art Center (Seoul) 
 

AMB EL SUPORT DE 

Beursschouwburg, Vlaamse 
Gemeenschapscommissie i Amsterdams Fonds 
voor de Kunst 
 

CAMPO REP SUBVENCIÓ DE 

Ajuntament de Gant i Flemish Community 
 

Informació pràctica 
 
HORARI 

21.00 h 
 

DURADA 

1 h 
 

 
 

IDIOMA 

En coreà i anglès sobretitulat en català 
 

PREU 

9 € - 29 € / Abonament Katharsis 39 € (3 
entrades) 
 

ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 

Sobre The Hamartia Trilogy 
 
El creador de teatre, videògraf i compositor sud-coreà Jaha Koo presenta per 
primera vegada la seva trilogia Hamartia completa el 2021. En grec, hamartia 
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significa "corrent tràgica o defecte", un concepte que Koo ha entrellaçat amb 
formes completament diferents al llarg de les tres peces que la conformen: 
Lolling & Rolling, Cuckoo i The History of Korean Western Theatre. 
 

L'imperialisme de gran abast del passat i del present, i el seu impacte personal 
de vegades inesperat, són el fil conductor de la trilogia. Ara bé, mentre Lolling & 
Rolling, Cuckoo se centren respectivament en la Corea del Sud del passat i del 
present, The History of Korean Western Theatre reflexiona sobre el futur i la 
cultura que les noves generacions es trobaran. 
 

En els seus intel·ligents i inquietants espectacles de teatre documental, Jaha 
Koo entrellaça històries personals amb fets històrics, polítics i sociològics; 
barreja històries personals amb fets històrics, polítics i sociològics. Sovint són 
temes que contenen un xoc entre la cultura oriental i l’occidental: des de tallar 
la cadena de la llengua, fins al feixuc peatge de la interferència occidental a 
escala macroeconòmica.  
 

Les actuacions del tríptic es poden gaudir de manera individual. 
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En paraules de l’autor 
 
“Què ens defineix?” Aquesta pregunta em planteja una altra pregunta: “Com definir-
nos i basant-nos en què?”  
 

Abans de definir-nos, m'agradaria reflexionar sobre la meva pròpia veu i la meva 
intervenció. En la història trobo les meves arrels o el meu passat,  però no la meva 
pròpia identitat, com ara la cultural i la política. Aquestes identitats només es poden 
formar quan el passat abraça la meva veu actual de cara al futur. 
 

Així doncs... ¿Com respondre a la pregunta "què ens defineix" a través de la meva 
veu i de la meva intervenció? 
 

The Hamartia Trilogy, que vaig fer entre 2014 i 2021, se centra en com el passat 
inevitable condiciona les nostres vides. En els darrers 100 anys, la majoria de 
països en vies de desenvolupament han viscut temps convulsos. La Corea del Sud 
on vaig néixer no n'és cap excepció: colonialisme, dictadura, crisi financera, 
hipercapitalisme, desigualtat de gènere, imperialisme cultural... Hi ha un munt de 
coses que podem veure a tot arreu. 
 

A The Hamartia Trilogy, parlo de la meva història personal per passar a una imatge 
més gran i tocar temes globals, com ara l'imperialisme lingüístic en la meva primera 
obra, Lolling & Rolling, la crisi financera i l'hipercapitalisme en la meva segona obra, 
Cuckoo, i l'imperialisme cultural/teatral en la meva tercera obra, The History of 
Korean Western Theatre. 
 
 
Jaha Koo  
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©MatijaLukic 

Together 

de Leja Jurišić i Marko Mandić 
en col·laboració amb el director Bojan 
Jablanovec i l'escriptora Semira Osmanagić 
 
Actualment som testimonis d’una inflació insuportable de la performativitat. Tot 
és una performance, ens ofeguem en la constant presència i mediatització de 
tot. Som ràpids identificant què ens uneix, però som incapaços de vincular-nos 
amb res durant un període prou significatiu. Estar ‘junts’ demana una inversió 
cada vegada més difícil de pagar. 
 
La Leja i el Marko fan tractes precisament amb aquesta inversió, però sense 
buscar cap resposta fora d’ells mateixos, en cap lloc extern (una teoria, una 
història, una mitologia). Giren la pregunta cap a si mateixos: per què vull que 
estiguem ‘junts’ (amb ell/ella), com s’aguanta ‘junts’, què es fa (amb un mateix) 
perquè ‘junts’ es converteixi en la realització d’un superàvit (en mi), com evitar 
la jerarquia de poder (perquè això no és estar ‘junts’)? I per últim: com 
s’estableix aquest ‘junts’ en el temps i l’espai performatiu de l’espectador? 
 
Premi a la Millor Performance de la Temporada 2017/18 per l'Associació de 
Crítics i Investigadors Teatrals d'Eslovenia. Premi a discreció del Jurat al Gest 
Performativ Únic del Festival Borštnikovo srečanje 2018. Premi a la Millor 
Performance de la Gibanica – bienale sodobne plesne umetnosti 2019. 

 
 
 
INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/ca/katharsis-21-22-together 
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Together 
30/01 
Montjuïc – Espai Lliure 
 
Fitxa artística 
 
PERFORMERS 

Leja Jurišič 
Marko Mandić 
 
TEXT EN DIRECTE 

Semira Osmanagić 
 
PRODUCCIÓ 

Pekinpah i Via Negativa 
 
COPRODUCCIÓ 

Kino Šiška 

 
 
Informació pràctica 
 
HORARI 

17.00 h 
 
DURADA 

6 h (es pot entrar i sortir de la sala) 
 
IDIOMA 

Per determinar 
 
PREU 

9 € - 29 € / Abonament Katharsis 39 € (3 entrades) 
 
ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 
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Sobre l’espectacle 
 
El duet escènic Jurišić - Mandić, en col·laboració amb el director Bojan 
Jablanovec i l'escriptora Semira Osmanagić, aborda l'ideal etern de les arts 
escèniques i la qüestió sempre irresoluble de la política: què vol dir estar junts i 
com hem d'estar junts? 
 

“Tocar sempre en requereix dos", diu Mladen Dolar (Touching Ground, 
Filozofski vestnik/ Philosophical Journal, núm. 2-2008). I tots dos han d'estar a 
prop, físicament a l'abast l'un de l'altre, presents al mateix espai i al mateix 
temps. Si pensar què significa estar junts només implica pensar en el tacte, 
aleshores la situació seria aparentment simple. Però el tacte no és un moment 
exclusiu d'experimentar el estar junts. Together es pot llegir en dimensions 
espacials i temporals molt diferents, espais físics i mentals, i el que està en joc 
en el projecte del duet intèrpret és un impactant enfocament que intenta 
respondre a la pregunta de què significa. estar junts i com estar junts. 
 
“El problema del tocar com a problema de dos, és un problema de comptar”, 
continua Dolar, que afegeix: “Hem de començar amb allò que no es pot 
comptar ni sotmetre a ser enumarat, amb allò que no és ni un ni dos. On 
comptar és irrellevant". Together és una mena de lloc mític de fusió que "cura" 
un individu amb un altre individu; és l'experiència de la superidentificació, on la 
multiplicitat es converteix en unitat. 
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La premsa ha dit... 
 
Un comentari intransigent sobre el ritme de la vida moderna, el ritme que 
desmantella no només els temps “lliures”, sinó també els fonaments de les 
seves respectives comunitats 
 
Zala Dobovšek, Dnevnik Newspaper (Eslovènia) 01/02/18 
 
 
 
Together -sense ombra de dubte- és un dels esdeveniments d'arts escèniques 
més importants organitzats a Eslovènia durant la darrera dècada.  
 
Nika Arhar, RTV MMC, 08/02/18 

 
 
 
“...arriscat, divertit, violent, excessiu, humà, commovedor, pop, intel·ligent, 
polític, atrevit, un repte.” 
 
Premi a la millor interpretació. 
Slovenian Dance Biennale Gibanica 2019 
 
 
 
“...un diàleg electritzant, impredictible, que sembla íntim, alhora que inspira a 
l'audiència a reflexionar sobre les implicacions socials d’ “estar junts””. 
 
Premi a la millor interpretació de la temporada 17/18. 
Associació de Crítics i Investigadors de Teatre d'Eslovènia  
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© Bruno Simão / BoCA Bienal 

BIOGRAFIA 

Grada Kilomba 

artista i escriptora 
 
1968, Lisboa. L’artista multidisciplinària portuguesa és desobediència poètica, és la 
conjugació permanent de tots els temps i les persones del verb descolonitzar. La 
seva obra es basa en la memòria, el trauma, el gènere i el postcolonialisme, 
replantejant les nocions de coneixement, poder i violència. Kilomba tradueix el text a 
imatges, moviments i instal·lacions de manera subversiva, donant cos, veu i forma 
als seus escrits crítics. Performance, lectures escenificades, vídeo, fotografia, 
publicacions i instal·lacions són l'escenari de la singular pràctica de la seva narració. 
 

Amb una forta influència de l'obra de Frantz Fanon, va estudiar psicoanàlisi 
freudiana a l'ISPA de Lisboa, on va treballar amb supervivents de les guerres 
d'Angola i Moçambic. Poc després va començar a escriure i publicar relats, abans 
d'ampliar els seus interessos a l'escenificació, la imatge, el so i el moviment. 
Kilomba va obtenir el seu doctorat en filosofia cum laude a la Freie Universität de 
Berlín. Ha ensenyat a diverses universitats internacionals, com la Universitat de 
Ghana i la Universitat d'Arts de Viena, i va ser professora convidada a la Humboldt 
Universität de Berlín, al departament d'estudis de gènere. Durant diversos anys va 
ser artista convidada al teatre Maxim Gorki de Berlín, desenvolupant Kosmos 2, 
una intervenció política amb artistes refugiats. És l’autora de l’emblemàtic llibre 
Memórias da Plantação: Episódios do Racismo Quotidiano i és l’artista resident de 
la BoCA Biennial of Contemporary Arts de Lisboa (20/22). 
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© Maurycy Stankiewicz  

BIOGRAFIA 

Ramona Nagabczyńska 

ballarina i coreògrafa 
 
Ballarina i coreògrafa que treballa a Polònia i a l'estranger. Va estudiar a la 
Central Ballet School de Varsòvia, a la Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst de Frankfurt de Main i a la London Contemporary Dance 
School, de Londres.  
 

Entre les companyies i artistes amb qui ha treballat, trobem: Fleur Darkin, 
Ula Sickle, David Wampach, Alex Baczyński-Jenkins, Marta Ziółek, Rebecca 
Lazier, Gosia Wdowik, Paulina Ołowska i el Clod Ensemble. 
 

Entre el 2016 i el 2020, va comptar amb el suport de la Xarxa Apap. Els 
seus treballs més recents inclouen el solo pURe (2015), MORE (2017), la 
galeria performativa Networking (2018/19) i Części ciała (2019), un 
espectacle promogut a través de la xarxa Aerowaves. És una de les 
fundadores del col·lectiu Centrum w Ruchu.  
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Font: Jaha Koo 

BIOGRAFIA 

Jaha Koo 

creador teatral i compositor musical 
 
Jaha Koo (1984. Corea del Sud). La seva pràctica artística oscil·la entre el 
multimèdia i la performance, i incloent-hi la seva pròpia música, vídeo, text i 
instal·lacions. Les seves actuacions estan estretament lligades amb la 
política, la història i els seus propis problemes personals. 
 

Des del 2014, Koo treballa en la seva trilogia Hamartia. Aquesta trilogia se 
centra temàticament en com el passat ineludible afecta tràgicament les 
nostres vides actuals. La primera part de la trilogia, Lolling & Rolling, va ser 
presentada per primera vegada al Zürcher Theatre Spektakel el 2015. La 
segona peça, Cuckoo, es va estrenar al Steirischer Herbst Festival el 2017.. 
La tercera i última peça de la trilogia, The History of Korean Western 
Theatre, es va estrenar al Theater Kampnagel d’Hamburg durant el 
International Sommerfestival del 2020. 
 

Koo es va especialitzar en estudis de teatre (BFA) a la Universitat Nacional 
d'Arts de Corea i va estudiar a DasArts (MA) a Amsterdam. Fa uns anys que 
viu i treballa a Bèlgica. La història del teatre occidental coreà és la seva 
primera producció creada al centre artístic CAMPO, amb seu a Gent i en 
gira internacional. GuJAHA és el pseudònim de Jaha Koo com a compositor 
de música. El seu EP més recent va ser Copper and Oyster el 2015. 
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© Petra Veber  

 
BIOGRAFIA 

Leja Jurišić 
coreògrafa, ballarina i performer 
 
1978, Ljubljana, (Eslovènia). Més enllà de la comprensió quotidiana de la 
corporalitat liminal, Jurišić ocupa diverses posicions d'expressió performativa 
radical, com si de manera natural, i gairebé sense esforç, pertanyessin als àmbits 
de la dansa, la performance i l'art polític alhora. No aliè a les crítiques a les 
distorsions socials, econòmiques i polítiques de les llibertats individuals i 
col·lectives, Jurišić percep el cos humà com un poderós mecanisme emancipador 
per crear experiències de revolta, tant per als ballarins com per als membres del 
públic. Va guanyar l’últim campionat nacional de Iugoslàvia de gimnàstica artística 
i una llicenciatura en dret, Jurišić va rebre dos prestigiosos premis nacionals de 
dansa a Eslovènia. Les obres de Jurišić s'han mostrat al Tanzquartier de Viena, 
Hellerau, Dresden, Tanzhaus NRW, Düsseldorf, BiennaleOnline Art+, Nova York, 
]performance space[, Londres, U3 Triennale of Slovenian Contemporary Art i la 
32a Biennal d'Arts Gràfiques de Ljubljana, Les Subsistances, Lió, FTAI Festival, 
Zacatecas, Mèxic; així com a festivals internacionals a Ljubljana: Mladi Levi, City of 
Women i Exodos. Com a intèrpret ha col·laborat amb artistes com Forced 
Entertainment, Janez Janša i Meg Stuart.. 
 
 
 



 
 

33 
 
 

 
BIOGRAFIA 

Marko Mandić 
intèrpret i performer 
 
1974 Slovenj Gradec, (Eslovènia). És un dels actors més destacats del Teatre 
Nacional Eslovè SNG Drama. La seva efervescència i el seu compromís total amb 
els papers que fa no deixen a ningú indiferent. La crítica nord-americana va 
descriure com a sorprenent la seva actuació al teatre La MaMa de Nova York. Ha 
estat guardonat amb nombrosos premis nacionals i internacionals, dels qual el 
Premi Borštnik en quatre ocasions. Mandić ha rebut el Premi Prešeren Fund, va 
ser seleccionat com a Shooting Star a la Berlinale i molts altres premis 
internacionals. 
 

 
BIOGRAFIA 

Bojan Jablanovec 

director escènic 
 
1961 Murska Sobota (Eslovènia). El director artístic de Via Negativa es va graduar 
a l'AGRFT de Ljubljana (Acadèmia de Teatre, Ràdio, Cinema i Televisió). Després 
de dirigir espectacles en la majoria de teatres nacionals eslovens, va deixar de 
dirigir en teatres institucionals i es va dedicar a la investigació teatral. Va 
desenvolupar amb èxit el seu mètode de treball i l'any 2002 va fundar Via 
Negativa, projecte d'arts escèniques contemporànies. 
 

 
BIOGRAFIA 

Semira Osmanagić 

escriptora 
 
1969 Cazin, Bòsnia i Herzegovina. És una historiadora de l'art, gran aficionada al 
teatre i les arts plàstiques i, sobretot, a les paraules amb les quals sol entrellaçar la 
imaginació amb la realitat. El 2015 va publicar una novel·la debut titulada Three 
Circles around the House. 
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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-katharsis-2022 
 
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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