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La companyia catalana Ça Marche 

presenta aquesta proposta escènica que 

s'apropa a la infància a partir dels seus 

mateixos protagonistes, nens i nenes de 4 i 

5 anys, i que va dirigida a un públic adult. 

Un muntatge basat en la improvisació, que 

es podrà veure a Gràcia en quatre úniques 

funcions. 

Los figurantes, que va néixer com una 

videoinstal·lació ara fa dos anys en ple 

context pandèmic, es va estrenar al festival 

Terrassa Noves Tendències (TNT) la 

temporada passada. Fins al 20 de febrer, el 

muntatge del Lliure es pot complementar 

amb la visita a la videoinstal·lació a la 

Fundació Joan Brossa. 
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© Jordi Soler 
Sinopsi 
 
La companyia Ça Marche, encapçalada per Nico Jongen, ens presenta el 

seu joc escènic. Un joc aparentment innocent que, sota un aspecte naïf, 

manté la profunditat de ritus antics, amb les seves normes i tabús. Com els 

contes que ens han estat llegats. Qui juga en escena són nenes i nens, 

ocupant un espai de llibertat. Juguen sense parar, són creadors 

incansables. Nosaltres, els adults i espectadors de la funció, hi estem 

convidats a mirar. 

 

Des dels seus inicis, l’any 2015, la companyia Ça Marche ha anat perfeccionant una 

pràctica escènica particular: tenir per intèrprets criatures i deixar-les improvisar davant la 

mirada d’un públic adult. Després de la Trilogía del hijo, formada per Ça Va, Ta 

Gueule i Silence, tanquen el cicle amb Los figurantes. Una manera de sacsejar l’ull de 

l’adult que els mira. El teatre de Ça Marche vol que ens qüestionem així determinats 

maneres de mirar i pensar que imposem per defecte sobre la condició de la infantesa, 

per exemple la seva puresa naïf. Los figurantes ataca aquesta idea edulcorada. Com un 

recordatori que no sempre els hem tractat així, hi podrem reconèixer referències a contes 

i rondalles de tota la vida, farcits de violència en les seves versions pre-Disney. 

 

 

 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/los-figurantes  

 

TRAILER 

https://youtu.be/Tkb_Vmg0ITc    

https://www.teatrelliure.com/ca/los-figurantes
https://youtu.be/Tkb_Vmg0ITc
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En paraules de la companyia 
 

Los figurantes és una màquina d’observar. Reprodueix els filtres d’una mirada 

adulta que, esbiaixada invariablement per la culpa i el desig, s’adreça a la 

infantesa com al més projectiu, al més delirant i finalment al més enigmàtic –

potser el més obscur– dels  espectacles. 

D’aquesta ficció amorosa en què tot un públic d’adults anhela reconèixer-s’hi, 

les criatures només són figurants: són, en canvi, ogres i homes del sac, aquí, 

els qui des de la foscor lletregen signes, descodifiquen indicis, fabriquen 

presagis; són ells els protagonistes, els intèrprets, els profanadors; són ells qui 

expugna la tautologia de la infància. 

Els nous ogres nien en la mirada multitudinària d’un món adult, amorós, atent i 

escrupolós, que pretén com Sant Cristòfol salvar la infantesa perquè la 

infantesa el salvi dels seu cinisme; que se n’encarrega, la carrega i finalment se 

la carrega: que la porta apassionadament enlairada cap al desastre; que, per 

tal de convertir-la en sagrada, la sacrifica. No hi ha monstre més temible que un 

àngel de la guarda. O potser és que els monstres ja són menys temibles que 

els guardians benintencionats. 

 

Roberto Fratini 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

6 
 

ENTREVISTA 

Parlant amb el director: 
Nico Jongen 
 

De què tracta l’obra? 

A Los figurantes, un grup de nens i nenes d’entre 

quatre i cinc anys jugaran ininterrompudament 

sobre l’escenari, sense ser conscients que un 

públic adult els està observant. 

Per què aquest títol?  

Crec que el Roberto Fratini ho expressa d’una 

manera molt concreta al text introductori. 

D’alguna manera, a Los figurantes no són els 

nostres intèrprets els personatges principals, sinó 

més aviat el públic que es veu retratat en el fer 

d’aquests nens, com si es mirés en un mirall. 

D’altra banda, el gest d’anomenar els nostres 

infants intèrprets figurants –i durant l’espectacle 

es reitera aquest títol– genera una contradicció 

que pensem que és molt interessant.   

 

És un espectacle protagonitzat per criatures 

però per a un públic adult. Què permet aquesta 

estratègia? 

Ens permet entreveure dos posicionaments 

envers la infància i posar a escena la seva 

batalla i les seves contradiccions. Com deia en 

relació al títol, es parlar d’un tema que afecta 

totes dues parts però que, en la seva essència, 

neix dels adults. Per tant, l’espectacle només pot 

ser orientat a un públic d’espectadors adults. 

 

Com i quin és el procés de treball amb els 

infants? 

És un procés d’anar cap a coses minimals: fer 

que desincorporin certes capes i eines que han  

 

adquirit per poder relacionar-se d’una manera 

molt convencional amb el món, a fi que pugui 

aflorar el seu estar més poètic i creatiu. Per tant, 

el que fem durant els assajos és un estil de 

distanciament gradual entre ells i nosaltres. 

D’aquesta manera, i a mesura que es 

desenvolupaven els tallers previs a la funció, els 

nostres intèrprets han entès que estaran sols en 

escena i que aquesta llibertat comporta també 

una responsabilitat. 

 

Parleu de “joc escènic”. Què podrà veure el 

públic, en escena? 

Podran veure un grup de criatures jugant amb 

diferents elements de vestuari (per exemple, 

disfresses) i attrezzo (d’elements més concrets a 

més abstractes). Paral·lelament i, en un grau 

bastant elevat, sense que ells en siguin 

conscients, des de l’equip tècnic (llums, so, text) 

afegirem capes de contingut al seu fer, que 

només podran ser apreciades íntegrament per 

l’espectador que estigui assegut a les butaques.   

 

Amb quina reflexió vols que el públic se’n vagi 

a casa? 

Més que una reflexió en concret, ens interessa 

que l’espectador se’n vagi “reflexionant”. No és 

una peça que tingui un significat concret o una 

única definició. Creiem que el que Los figurantes 

proposa necessitar molt més que això. Potser hi 

afegiria que Los figurantes justament el que fa és 

proposar moltes preguntes, en relació al marc 

que atribuïm a la infantesa.   

 
  



 
  

7 
 

 

 Font: cia Ça Marche 
BIOGRAFIA 

Ça Marche 

companyia 
 
Ça Marche és una companyia d’arts escèniques que investiga al voltant del 

treball del performer amateur, la recreació de mons escènics i la narració 

visual. En les seves peces s’entrecreuen la relació entre artesania i tècnica, els 

ready-mades o el pas de la infància a l’edat adulta. Han creat la Trilogía del hijo 

(Ça va, Ta gueule, Silence) [2016-2019], La cueva duerme (con esa roca 

encima) [junt amb Antes Collado, 2018], la web From Story to tale [2020], la 

videoinstal·lació Los figurantes (2020) i Los figurantes (2021). 
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Font: cia Ça Marche 

BIOGRAFIA 

Nico Jongen 

director 
 
Graduat en Direcció i dramatúrgia a l’Institut del Teatre de Barcelona. El 2016 

crea Ça Marche, companyia amb  la qual desenvolupa Ça va (2016, Institut del 

Teatre i Sala Hiroshima de Barcelona), Ta gueule (2017, amb el recolzament 

de la Sala Hiroshima i La Blanca), Silence (2017, Festival TNT de Terrassa), 

Los figurantes videoinstalación (2020, Festival TNT) i Los figurantes (2021). 

 

També col·labora com a dramaturg amb la companyia La Veronal a Après moi, 

le déluge (2016, Festival 10 Sentits de Valencia), Ariadna (2016, Staatstheater 

Wieswaden-Darmstaad) i amb la companyia Antes Collado a Muerte del 

avestruz (Dansa Ara La pedrera 2016), Nereo ahogándose (Biennale de 

jóvenes creadores de Albania 2017, Teatro TEM Valencia), Sarmiento verde, al 

agua no hierve (Biennale Dansa di Venezia 2017), Nereo’s site specific 

(Ambaixada espanyola a Washington, American Dance Festival 2018), 

Crisálida (Espai La Mutant Valencia, 2019) i Zoo (Festival Grec, 2021). 

 

Ça Marche col·labora amb la companyia de dansa Antes Collado al site specific 

(Godmar) a la Rectoria de Godmar a Callús (2017) i al projecte La cueva 

duerme (con esa roca encima), coproduïda i estrenada a Espai Rambleta de 

Valencia el desembre 2018 i, posteriorment, exhibida al Espacio Inestable 

Valencia el febrer 2019. 
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Fitxa artística 
 

INTÈRPRETS 

Arlet Balboa Marzá 

David Ballester Irlandés 

Kay Bonet Chueca 

Uma Coral Mas 

Eva Parellada Canelles 

Aniol Verdaguer Galán 

 

ESPAI ESCÈNIC I IL·LUMINACIÓ 

Marc Salicrú 

 

VESTUARI 

Mariona Signes  

 

SO 

Aurora Bauzà 

 

MOVIMENT 

Antes Collado 

 

ACOMPANYAMENT DRAMATÚRGIC 

Roberto Fratini 

 

ASSISTÈNCIA DRAMATÚRGICA 

Roberto Fratini 

 

TÈCNIC DE LLUMS 

Júlia Bauer 

 

PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Laura Viñals 

 

COPRODUCCIÓ 

Teatre Lliure, Festival TNT, Conde Duque, 

Nau Ivanow i Ça Marche 

 

AMB EL SUPORT DE 

TenerifeLAV, Terrassa Crea, Estruch 

Fàbrica de Creació, Festival Escena 

Poblenou, Centre Cívic Can Felipa-Felipa 

(Lab), Centre Cívic Barceloneta, Graner 

Centre de creació de dansa i arts vives i 

OSIC Generalitat de Catalunya 

 

 

Informació pràctica 

 
HORARIS 

Dc. a ds. 20.00 h 

Dg.18.00 h 

 

PREUS 

De 9 a 29 € 

 

DURADA 

1 h 

 

LLOC 

Gràcia 

 

 

IDIOMA 

En castellà 

 

ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 

 

EDAT RECOMANADA 

A partir de 16 anys  

 

ATENCIÓ 

En aquest espectacle es fan servir llums 

estroboscòpics i alguns efectes de fum. 
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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-los-figurantes 
 
 
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-los-figurantes
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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