
ABSÈNCIA. 
ENYOR. 
RECORD.

Vam començar aquest procés de creació 
intentant comprendre de quin material 
estava fet el dol, quina forma tenia 
per a cadascun de nosaltres i com el 

transitàvem individualment en el nostre dia a 
dia.
Durant mesos, a partir de les nostres 
experiències personals, hem buscat com ens 
agradaria disposar escènicament tot allò que 
anéssim descobrint.
Absència. Enyor. Record és un viatge personal 
cap a racons íntims, plens de records, alegres 
o tristos, plens de vida i de mort. Un viatge 
fet en comunitat i amb generositat, per tots 
els que hi som.

Mostra del laboratori 
Absència. Enyor. Record.

24 i 25/02/2021
A les 19h

MOSTRA

Fitxa artística

Creació i interpretació a càrrec de Júlia 
Barceló, Javier Beltrán, Judit Colomer, Laia 
Duran, Raquel Santanaera i Pau Vinyals



És espantosa la quantitat de mort que conté la vida. 
I és alliberador adonar-se de la quantitat de vida 
que roman malgrat la mort. Com conviure amb la pèrdua 
d’un ésser estimat? Amb l’absència i el record que ens 
queda als que encara som vius? Què és el dol?
Volem crear un espectacle que parli del buit que 
suposa la pèrdua d’un ésser estimat. Com aquesta 
pèrdua et pot conduir salvatgement cap a carrerons 
sense sortida, indrets foscos que ni tan sols sabies 
que existien.
I, tanmateix, com aquesta pèrdua també pot ser 
alliberadora. Pot deslligar-nos de la inèrcia 
esgotadora que sovint porten els lligams intensos, 
sobretot si són de la gent que ha contribuït a fer-nos 
tal com som.
Volem explicar com la reconstrucció d’algú que ja 
no hi és pot esdevenir una obsessió. Una obsessió 
necessària, vital, que es pot transformar en una 
força creadora. I tanmateix, mostrar com aquesta 
mateixa obsessió pot esdevenir destructiva. Com, 
sense adonar-te, tot pot acabar sent una espiral de 
records difuminats que t’engoleix.
Què hi ha de cert en una història construïda a partir 
de records? Tots els records que tenim són fidels al 
que va passar de veritat? O són ciència-ficció? Potser 
inventem i manipulem els records a gust de cadascú per 
tal que la nostra pròpia història sigui suportable. 
Reconstruïm el record d’algú per tal d’acabar de 
conèixer-nos?
Totes aquestes preguntes i reflexions són el punt 
de partida d’aquest laboratori de teatre format 
per persones procedents de diferents disciplines 
escèniques.

Absència. Enyor. Record.
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Amb el suport de:

Amb la patrocini de:

Properament
Espectacle
Del 03 al 21/03/2021
Una habitación propia
de Virginia Woolf
Adaptació i direcció: María Ruiz
amb Clara Sanchis
Una producció de Clara Sanchis amb la col·laboració 
de Seix Barral i Nuevo Teatro Fronterizo

En cartell
Espectacle familiar
Del 20/02 al 07/03/2021
Les croquetes oblidades
de Clàudia Cedó
Direcció: Israel Solà
amb Queralt Casasayas, Magda Puig/Nuri Santaló i 
Bàrbara Roig
Una producció de Les Bianchis amb el suport de la 
Sala Beckett

Cia. resident
temporada 2019-20


