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Presentació 
Mi padre estaba sentado, inmóvil, como siempre, sin mover los ojos. Yo 
supuse que se enfurecía al saber que moriría, que agitaría los brazos, que 
gritaría. Pero se quedó sentado, limpio con su pijama limpio, delgado, como 
un santo. El doctor dijo: "podemos hacer algunas cosas para darle tiempo, 
pero no lo podemos curar”. Mi padre se quedó sentado, quieto, solo, digno 
como un rey extranjero. Me senté a su lado. Ese, era mi padre: siempre supo 
que era mortal al final de su vida, su vida empezó a despertar en mí. 

Sharon Olds 

 

Amb Absències, Corchero nua la seva ànima sense pudor. Dolor, tendresa i 
amor protagonitzen aquest espectacle format per dos solos. 
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Sinopsi 
Absències són Padre i Camí de silenci, dues peces de dansa que es poden 
veure seguides, on el fil conductor és el pas del temps, la pèrdua d’un ésser 
estimat, la figura del pare i el desig de viure. 

Padre, la primera peça, té molt a veure amb la mort prematura del pare del 
coreògraf, tot deixant un buit generacional impossible d’omplir. La peça 
parteix d’una investigació de materials textuals i coreogràfics que tenen 
com a referent el pare, però també la figura del fill i la de l’avi; en definitiva, a 
la recerca de la transcendència dels rols generacionals, siguin construïts a 
partir d’absències o presències. Camí de silenci, la segona peça, va ser 
creada el 1995, uns anys després de la mort del seu pare i es presenta tal 
com era originalment. 

 

 
Fitxa artística 
 
Composició escènica i dansa: Andrés Corchero 
Amb la col·laboració especial de: Rita Corchero Pérez 
Ajudant de composició: Ana Pérez 
Il·luminació: Llorenç Parra 
Vestuari: Caterina Pérez 
Assessorament espai escènic: Miquel Ruiz 
Fotografia: Pep Daudé 
Producció executiva: Binomi Projectes Artístics SL 
Una producció d’Andrés Corchero amb la col·laboració de L’Estruch i 
L’animal a l’esquena 

  



 

4 
 

L’autor i intèrpret: Andrés Corchero 
 

 
 
Honestedat, risc i sensibilitat son algunes de les qualitats dels treballs d’Andrés 
Corchero. Els seus espectacles son íntims, elegants i plens d’emoció i el seu 
llenguatge, està ple de contemporaneïtat. La seva trajectòria està farcida de 
col·laboracions amb altres disciplines i coreògrafs: Rosa Muñoz (Raravis), Mal Pelo, 
Angels Margarit, Hisako Horikawa i Oguri. La qualitat delicada i precisa del gest i el 
moviment, sumat a la seva experiència en treballs amb poetes com Feliu Formosa i 
Antonio Gamoneda, així com la relació amb la música amb Agustí Fernández i Joan 
Saura han estat una altra característica fonamental. 

Andrés Corchero ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Dansa de 
Catalunya 2003 i el Premi de la crítica 2021 al millor solo de dansa per Absències. 
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Informació pràctica 
 

Absències 
d’Andrés Corchero 

 
 

Del 15 al 18/09/2022 
 

 
Sala de dalt 

 
Una producció d’Andrés Corchero amb la col·laboració de L’Estruch i L’animal a 

l’esquena 

 

Amb el suport de: 

 

 

 

 

Amb el patrocini de: 

 

 
Anna Narbona  

Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia 
C/ Pere IV, 228-232 

Tel.: 93 284 53 12 
www.salabeckett.cat 
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