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Després de la Trilogía Pacífico (Tierras 

del Sud, Teatro Amazonas i Extraños 

mares arden), la companyia resident 

del Lliure d'aquesta temporada, 

AzkonaToloza, proposa un canvi de 

focus en la seva trajectòria amb Canto 

mineral. 

L’espectacle, que ha rebut el suport 

atorgat per les Ajudes a la creació 

Carlota Soldevila, és el primer pas 

d’un projecte més llarg anomenat 

Falla, que s'anirà desenvolupant en 

els pròxims anys. 
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© Sílvia Poch 

Sinopsi 
 

Canto mineral se centra en aquests elements de la natura que, des de la 

tradició occidental, habitualment no considerem com a subjectes de dret: els 

minerals, les pedres i les muntanyes. Un procés d’investigació Km0 que té 

lloc a Montjuïc sobre la persistent tendència humana a la conquesta, la 

colonització, l’explotació del medi i l’extracció com a úniques vies de progrés 

del sistema capitalista.  

 

 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/canto-mineral 

 

TRÀILER 

https://www.youtube.com/watch?v=JgtiiG5m1co 

 

 
 
 
 
 

https://www.teatrelliure.com/ca/canto-mineral
https://www.youtube.com/watch?v=JgtiiG5m1co
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En paraules de la companyia  
 

Després de 6 anys recorrent diversos territoris d’Abya – Yala de la mà de la 

Trilogía Pacífico, buscant les escletxes deixades pel colonialisme i la barbàrie 

capitalista, la pregunta era evident: i ara què?, i ara cap on anem? Quina 

superfície hem de rastrejar?  

I la resposta, o si més no la primera pista per arribar-hi, es trobava a l’últim vers 

de l’última peça de la trilogia, Teatro Amazonas: “Ara el que toca és frenar i 

escoltar”. 

Perquè escoltar serà el punt de partida d’aquest viatge nou que emprenem. Un 

viatge travessat per la investigació documental, la realitat especulativa i la 

ciència-ficció. 

Perquè després d’anys d’escoltar veus i relats humans, ara necessitem 

escoltar-ne d’altres. Necessitem escoltar, amb atenció, les veus dels elements 

que, tot i conformar el planeta, no són reconeguts com a subjecte de dret. Que 

hi són, però no en són. 

I arribats a aquest punt, llavors quines veus no humanes tocaria escoltar?  

Joan Brossa va dir: “l’última paraula, la tindran els arbres”; i pensant-hi 

tancàvem la Trilogía Pacífico. Però, i si no fossin els arbres?, i si fossin les 

roques, les muntanyes, els volcans, les falles? 

“Izena duen guztia, omen da”, deien els nostres avis: tot allò que té nom és. 

Perquè si vam aprendre alguna cosa a Pacífico és que per a molts pobles 

originaris, tot el que ens envolta és viu i, com a tal, ha de ser considerat 

subjecte i no objecte, amb tot el que això comporta. 

“Tot és viu, fins i tot les pedres”, Fermina Pichumilla, Puelmpau, 2018 

Una afirmació el primer gest de la qual consisteix en apartar-nos del centre de 

l’escena per situar-hi les muntanyes, les pedres i els volcans. Per dissoldre’ns 

després, en una multiplicació de relacions poroses entre els seus components 

minerals i els nostres. Entre la seva sang i la nostra lava. 

Perquè els sistemes de classificació de la natura formen part d’un relat científic, 

de una cosmovisió vàlida, però no única. Y en aquest relat el món mineral se 

situa a l’extrem oposat de l’humà, i per extensió, al mont viu. I com a tal, és 

considerat lliure de ser explotat fins a les últimes conseqüències. Perquè la 

seva condició de matèria inerta és també la primera excusa per exercir-hi la 

barbàrie extractiva. L’explotació descontrolada i desregulada. La barbàrie 

mineral en nom del continu i suposat progrés. 

 

 

AzkonaToloza 
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ENTREVISTA 

Parlant amb Laida Azkona Goñi i Txalo 
Toloza-Fernández 

 
Canto mineral neix dins del programa de 

residències del Lliure Ajuts a la creació 

Carlota Soldevila. Com heu enfocat el vostre 

treball com a artistes residents? 

Txalo: Després d'estar treballant a Trilogía 

Pacífico tant de temps, investigant tant de 

temps i de gira tant de temps, preteníem parar, 

no continuar treballant, i intentar entendre cap 

on anàvem. De cop i volta, amb les residències 

del Lliure, això es va veure forçat a fer-ho de 

manera activa. O sigui, en comptes 

d'asseure'ns al saló de casa o en una biblioteca 

a pensar i pensar, ens vam veure, de sobte, 

amb la idea que ho havíem de fer. Calia fer-ho 

ja. Crec que això ha estat el millor que ens ha 

passat amb la residència del Lliure. Seria 

l'equivalent a una meditació activa. Pots fer una 

meditació tranquil·la i estar a casa sense 

moure't o pots transformar això en un exercici. 

Jo crec que la residència del Lliure ens ha 

obligat a transformar aquesta investigació en 

un exercici. 

 

De quina manera us ha servit l’ajuda del 

Lliure per desenvolupar el projecte? 

Laida: Com avui dia, amb totes les coses que 

hem de fer, era difícil de trobar-li un lloc a 

aquesta meditació tranquil·la, per a mi, [la 

residència] ha estat una empenta. Ens tocava. 

En principi hem anat estrenant cada any, és a 

dir, que anem seguint la lògica. Tocaria 

estrenar alguna cosa aquest any, però és cert 

que, en haver tancat la Trilogía Pacífico, 

estàvem pensant en donar-nos un any.  

Sempre que tens una residència, allò que fas 

és organitzar. Això ha fet que ara mateix 

puguem dir que el cos de recerca i tot allò que 

són continguts d'aquesta nova etapa, ja la 

tenim. Abans de la residència encara no 

estàvem en aquest punt. 

 

Com ha estat el procés de creació de Canto 

mineral? De què tracta? 

Txalo: Quan la darrera frase de la Trilogía 

Pacífico, l'última sentència que la completa, 

deia: “Va ser arran d'aquell bell fracàs, que vam 

descobrir que el que tocava ara era frenar i 

escoltar”. Aleshores, quan ens vam plantejar un 

projecte nou vam pensar: “val, vam dir que 

calia frenar i escoltar, però, de totes les veus 

que cal escoltar, a qui cal escoltar?” De totes 

les veus que disparen en aquest món per tot 

arreu, a qui havíem d'escoltar? A qui havíem de 

prestar la nostra veu? Decidim, després de 

donar-li una volta, escoltar les coses més 

silenciades d'aquest univers, que són les 

pedres, les muntanyes i els volcans. Allò que la 

jerarquia judeocristiana ha ubicat com la part 

més avall de l'escala. Hi ha els éssers humans, 

els animals, les plantes, els fongs i, després, a 

baix del tot, al final del tot, hi ha les pedres, que 

reconeixem dins de la nostra tradició com a 

éssers morts, que no tenen vida. El que 

descobrim amb la Trilogía Pacífico, per 

exemple i específicament amb el poble 

maputxe a Amerindis sud, és que, per a ells, tot 

el que els envolta és viu, fins i tot les pedres. 

Com a tal, són objectes de dret. No són només 

objectes. 

 

D’on sorgeix la idea del muntatge? 

Laida: La idea de posar el focus envers les 

pedres i el món mineral amb una mirada de 

subjecte de dret ve donada, sobretot i també 

aquí estem bevent de la Trilogía, d'aquest 

moment actual en què estem vivint i que és 

crucial. Hi ha una nova tecnologia que ve i 

necessita molts recursos minerals i, alhora, 

estem en un moment en què, si seguim per 

aquest camí, sembla que no ens anirà bé. És 

en aquest punt en què es planteja aquest 

projecte. En aquest moment en què veiem que 

la indústria extractiva del futur està planejant 

uns projectes megalòmans, gairebé de ciència 

ficció, que són molt contraris a aquesta idea de 

parar i escoltar de què parlàvem o a tot el que 

hem après dels pobles originaris: un respecte, 

mirar com igual la natura o els minerals, les 

roques, les pedres. Aquí també se situa 

aquesta feina. El que beurem potser ve de 

Trilogía Pacífico i el treball serà documental, 

beurà de la dada, però també especularà sobre 

el futur.
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ARTISTES RESIDENTS 

Ajuts a la creació Carlota Soldevila 
 
En commemoració del centenari del naixement de l'actriu i fundadora del 

Lliure Carlota Soldevila, el juny del 2019 es va inaugurar el Programa de 

Residències artístiques que porten el seu nom. El programa té la voluntat 

d’obrir el concepte d’autoria a qualsevol creador d’escena per tal de 

potenciar la creació col·lectiva i l’autoria viva amb quatre modalitats 

del programa: artista resident, companyia resident, residències 

creatives d’intercanvi i creadors EN RESiDÈNCiA. 

 

Una de les raons principals per decidir la tria de la companyia resident del 

Teatre Lliure de la temporada 21/22 és la voluntat d’acompanyar els artistes 

en un moment d’inici d’una nova etapa creativa. Aquesta vegada la 

companyia elegida és AzkonaToloza, que després de centrar-se els darrers 

anys en la creació i exhibició de la Trilogía Pacífico, vol seguir altres camins. 

 

Els Ajuts a la creació Carlota Soldevila són possibles gràcies a la 

col·laboració entre el Teatre i la Fundació Banc Sabadell. 

 

 

 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/ajuts-creacio-carlota-soldevila 

 

https://www.teatrelliure.com/ca/ajuts-creacio-carlota-soldevila
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© AzkonaToloza 

BIOGRAFIA 

AzkonaToloza 

autoria i direcció 

A mig camí entre la mar Mediterrània, els Pirineus i el desert d’Atacama, 

AzkonaToloza són una parella d'artistes dedicada a la realització de projectes 

d'arts vives. Interessades en les infinites possibilitats de la poesia i l'antropologia 

visual, la videocreació lo-fi, la performance i el moviment, les seves últimes 

creacions se centren en la relectura de la història oficial i la creació documental 

pensada per a escena. Entenent com a escena des de la sala d'una casa d'òpera 

fins a la immensitat d'un salar antiplànic. 

Són col·laboradors habituals de AzkonaToloza el productor musical Juan Cristóbal 

Saavedra, la coreògrafa i dissenyadora d'il·luminació Ana Rovira i la directora 

d'escena i dramaturga Raquel Cors. 

La Trilogía Pacífico, composta per les peces Extraños Mares Arden, Tierras del 

Sud i Teatro Amazonas és el seu últim projecte escènic. Entre altres teatres i 

festivals, els seus treballs han estat presentats al Grec Festival i al Festival Sâlmon 

d'Arts Vives de Barcelona; al Thèâtre de la Ville i al Festival d’Automne de Paris; a 

La Bâtie Festival de Ginebra; al FIAC de Salvador de Bahia; al Museo Univesitario 

del Chopo de Ciutat de Mèxic; al Romaeuropa Festival de Roma; al Salón 

Nacional de Artistas de Colòmbia a Bogotà; al Matadero i al Teatro Español de 

Madrid, a la NAVE de Santiago de Xile; a la Escena Abierta de Burgos o al 

Temporada Alta de Girona. 
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© João Lima 

BIOGRAFIA 

João Lima 

performer 

Recife, 1980. Radicat a Barcelona, actua com performer, coreògraf i educador en 

diverses organitzacions artístiques. Va estudiar el curs de Formació d'Actors de la 

Fundació Joaquim Nabuco (1998/2000) i la llicenciatura d'Arts Escèniques a la 

Universitat Federal de Pernambuco. També va participar en el curs de Creació i 

Recerca Coreogràfica del Forúm Dança, a Lisboa (2006) i en la Formació ESSAIS 

al CNDC d’Angers, França (2006/7). 

Ha presentat en festivals i teatres del Brasil, d’Europa i d’Amèrica Llatina, obres de 

Shakespeare, Txékhov Albee, Nelson Rodrigues i Brad Fraser, i col·laboracions 

amb artistes escènics com Marcela Levi, Vitor Roriz & Sofia Dias, Yara Novaes, 

Cecilia Colacrai, Peter Michael Dietz, entre altres. El 2002 va rebre el premi al 

Millor Actor de l'Associació de Productors d'Arts Escèniques de Pernambuco.  

Entre els anys 2009 i 2014, va fundar i va dirigir Articulações - Forúm de Artes 

Escénicas, Recife. Com a artista docent, també va participar en diversos projectes 

d'art i d’educació, com: EN RESiDÈNCiA, Tot Dansa / Tots Dansen, Mapa de Ball, 

Sudansa i Temps d’art. Ha ofert classes de teatre i dansa a públics diversos, ja 

siguin nens, adolescents, amateurs o professionals, en organitzacions com: 

Cruzada de Acción Social, Penitenciaria Bom Pastor (Recife), tragantDansa, Area 

Dansa, Mercat de les Flors i Institut del Teatre (Barcelona), entre altres. Graduat 

en filosofia per la Universitat de Barcelona, va col·laborar amb les revistes 

Negratinta (Espanya), Yuca (Regne Unit), Continente (Brasil) i Interdanza (Mèxic). 

També ha participat en diverses pel·lícules com a intèrpret o preparador de 

càsting, entre elles: Brasil S/A, de Marcelo Pedroso (2014) i Amor, Plástico e 

Barulho, de Renata Pinheiro (2013). Entre les seves creacions estan: O Outro do 

Outro (2010), Ilusionistas (Premi Klauss Vianna 2012), Morder la Lengua (Premi 

Klauss Vianna 2014), Vibrar el Tiempo (2018) i, més recentment, Cavalo do Cão, 

estrenada a La Caldera en el marc del festival Dansa Metropolitana (2022). 
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© Rodrigo Rammsy 

BIOGRAFIA 

Rodrigo Rammsy 

performer 

Nascut a Santiago de Xile, és músic, productor i tècnic de so. Des de 2012, 

resideix a Barcelona, on desenvolupa projectes musicals per a dansa i teatre, i 

creacions sonores, dissenys de so, espais sonors, mescla i mastering. Té un 

màster en Sonologia de la Universitat Pompeu Fabra. 
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Fitxa artística 
 

PERFORMERS 

Laida Azkona 

João Lima 

Rodrigo Rammsy 

Txalo Toloza-Fernández 

 

VEU EN OFF 

Maria Luisa Solà 

 

DRAMATÚRGIA 

Laida Azkona Goñi i Txalo Toloza – 

Fernández amb la col·laboració de Raquel 

Cors 

 

ESPAI ESCÈNIC 

Xesca Salvà i MiPrimerDrop 

 

ESTILISME 

Sara Espinosa 

 

IL·LUMINACIÓ 

Ana Rovira 

 

AUDIOVISUAL 

MiPrimerDrop i Raquel Cors 

 

SO I BANDA SONORA ORIGINAL 

Rodrigo Rammsy 

 

CONSTRUCCIÓ I INVESTIGACIÓ 

INSTRUMENTAL 

Rodrigo Rammsy i Conrado Parodi 

 

ENREGISTRAMENT IMATGES DE LES 

PEDRES 

Daniel Lacasa 

 

AJUDANT DE DIRECCIÓ 

Raquel Cors 

 

DIRECCIÓ TÈCNICA 

Conrado Parodi 

 

PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Helena Febrés Fraylich 

 

COPRODUCCIÓ  

Teatre Lliure i AzkonaToloza 

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

Théâtre Garonne i Antic Teatre 

 

MENCIONS 

Els Ajuts a la creació Carlota Soldevila són 

possibles gràcies a la col·laboració entre el 

Teatre Lliure i la Fundació Banc Sabadell. 

AzkonaToloza és companyia associada 

al Théâtre Garonne de Tolosa de 

Llenguadoc 

 

Informació pràctica 
 

HORARI 

Dc. - Ds. 20.00 h 

Dj. 18.00 h 

 

DURADA 

1h 20’ aprox. 

 

LLOC 

Espai Lliure 

 

IDIOMA 

En castellà 

 

PREUS 

De 9 € - 15€ 

 

ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 

Divendres accessibles 

25/03 audiodescripció 

11 i 18/03 sobretítols adaptats 

Sobretítols en castellà i anglès cada 

dissabte a partir del 05/03 

 

 

https://www.theatregaronne.com/
https://www.anticteatre.com/
https://www.teatrelliure.com/ca/ajuts-creacio-carlota-soldevila
https://www.fundacionbancosabadell.com/ca
https://miprimerdrop.wordpress.com/miprimerdrop-vs-txalo/
https://www.theatregaronne.com/
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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-canto-mineral 

  

 

 

 

 

CONTACTE PREMSA 

Rocio Pedrol  

M. 669 06 75 66 

premsa@teatrelliure.com  

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-canto-mineral
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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