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Despendre’s 
Deixar brotar la realitat.
El joc mínim. La connexió màxima de dos frag-
ments.
El públic que envaeix l’espai escènic. L’espai escènic 
que irromp a l’edifici.
L’espectador que es converteix en actor reescrivint 
la realitat. El present que es transforma en un joc 
d’anada i tornada.
Ja no hi ha escenari, ja no hi ha butaques.
Ja no hi ha actor, ja no hi ha públic.
Ja no hi ha actuació, només veritat.
Una experiència col·lectiva en un lloc inusual, on 
una pista blanca, llisa, minimal serà l’espai de joc. 
A través del moviment, del pes, de les direccions, 
mantenim un diàleg amb el públic on les preguntes 
seran les mateixes, però les respostes mai o seran 
iguals.



NOTA

d’intenCIO

Si avui en dia l’entreteniment massiu està a 
càrrec de les grans plataformes audiovisuals 
com Netflix, YouTube o Instagram… A on 
queden els espectacles vius? I quina és la seva 
funció actual?
Si només movent un dit i còmodament asse-
gut al sofà de casa teva, pots aconseguir infor-
macions, ficcions, cursos, opinions, visions del 
món... Què és el que et mou a sortir del sofà, 
agafar un tren, caminar fins al teatre i pagar una 
entrada?
Les ganes de viure una experiència única i di-
ferent.
No seria un deure dels espectacles oferir algu-
na cosa més a l’espectador?

No ens hauríem de replantejar quin és 

el rol de l’espectador dins d’un espec-
tacle?

No hauria de deixar de ser un espectador 
(testimoni ocular d’una acció) per a transfor-
mar-se en un actor (persona que participa ac-
tivament en una acció)?
És que la part viva de l’espectacle és només 
pels actors? No hauria de pertànyer al públic 
també?
L’espai teatral clàssic té una definició clara, per 
a un ús molt clar: Asseure’s, apagar les llums 
i gaudir de l’espectacle, però aquest espai ha 
estat superat per casa teva: Encén’s la pantalla, 
apagues les llums i gaudeixes de l’espectacle.
Llavors, quina és la diferència essencial entre 
casa teva i el teatre?

Al teatre tots estem presents: “actors” i “es-
pectadors”. No hauríem d’aprofitar aquest 
avantatge? Per què continuar apagant les llums 
per a gaudir de l’espectacle?

I què passaria si, a l’espai teatral, no 
hi hagués divisió entre butaques i es-
cena?

No crearíem més atenció a l’“espectador” al 
no tenir el seu lloc confortable del sofà passiu?
Què passaria si l’espai fos un sol espai? No es 
convertiria l’”espectador” en “actor”?
Parafrasejant el Manifest de Ghent:

It’s not just about portraying the world anymore. It’s about changing it. The aim is not to 
depict the real, but to make the representation itself real.



“virtual denies tactility.
It denies your physical 

presence”

 - Richard Serra - 



Naixement

Avui en dia, tots utilitzem els smartphones i les plataformes 
digitals per a aprendre i passar l’estona, i realment és molt 
difícil competir amb una bona sèrie de Netflix, un joc del 
telèfon o un tutorial del YouTube.
Així doncs, vam començar a pensar de quina manera ens 
podríem diferenciar de l’entreteniment audiovisual; perquè 
ara ja, ni tan sols és el directe, ja que pots trobar milers de 
plataformes en streaming que passen vídeos en directe.
Pensem que la diferència essencial és la presència:

El tacte, l’olfacte, l’energia que es crea en l’ins-

tant precís, en tot allò que no es pot veure, però 
sí sentir.
Com podem crear aquesta connexió instantània? Amb la 
realitat, amb una experiència que no serà mai igual ni per 
l’artista ni pel públic.
Hem decidit optar per la realitat sensorial: el tacte, el pes, la 
transformació dels espais, les sensacions, les olors…
És des d’aquí que sorgeix crear una partitura minimalista i 
oberta; on només hi ha algunes accions i tècniques pacta-
des i tota la resta es va construint amb el públic segons el 
què es generi cada dia.



presentaCIO DEl PROJECTE

El nostre punt de partida és el minimalisme.
El moviment minimalista neix com una con-
traproposta a l’art purament decoratiu i in-
cideix en l’experiència del públic amb l’obra.

Treballem només amb el que és necessari: 

Una expressivitat major amb el mí-
nim de recursos.

Partim del mecanisme essencial d’un es-
pectacle: Aquell que genera l’acció (actor) i 
aquell que rep l’acció (públic).
Així doncs, la nostra recerca principal és la 
relació actor-espectador.
Ens inspirem en les grans escultures del mi-

nimalisme que col·loquen a l’espectador en 
un diàleg directe i físic de cos a cos. Aques-
tes escultures s’han de recórrer físicament 
per poder apreciar l’obra en la seva totalitat, 
l’espectador s’ha de confrontar de manera 
activa amb el volum, el pes i els espais que 
aquesta genera.
Aquestes obres d’art ens han inspirat a mo-
dificar l’espai escènic eliminant la divisió es-
cena-butaques i, generant amb aquest canvi, 
una connexió d’igual a igual amb el públic.
Reduïm l’activitat de l’artista i augmentem 
l’activitat de l’espectador.
Nosaltres (els que accionem) modifiquem 
al públic, però en aquest cas, ells (els que 
reben l’acció) també ens modifiquen a no-
saltres, de tal manera que es confonen els 
límits i es barregen les accions d’uns i altres.
Volem construir una experiència recíproca 
on el públic construeix amb nosaltres l’obra 
d’art.

“Per a nosaltres, avui 
en dia, és encara neces-
sari replantejar la fun-
ció de l’espectacle en 
viu i la seva relació amb 
el públic. ”



eixos de treball

Ens inspirem en les escultures gegants de Richard Serra. Aquestes escultures 
modifiquen el lloc on estan emplaçades i l’espectador té la possibilitat de moure’s 
lliurement, perdent d’aquesta manera, la noció de què és a dins i què és a fora 
de l’escultura.
Així doncs, l’espai de l’espectacle i l’espai on es duu a terme l’espectacle té la 
mateixa importància per a nosaltres. 
De la mateixa manera que les escultures minimalistes envaïen l’espai amb formes 
geomètriques, simples  i d’un tamany desproporcionat, el nostre espai és un sol 
quadrat gran i blanc (linòleum de 8x8m), en un espai no convencional.
A l’envair l’espai d’aquesta manera, intentem generar un ambient propici pel joc, 
on el públic es troba descol·locat en un espai escènic inusual i on la divisió ac-
tor- espectador desapareix.
El públic, al principi de l’espectacle, rodeja aquest quadrat gran i blanc, però a 
mesura que transcorre l’experiència, el públic i els artistes es barregen en aquest 
espai trencant, d’aquesta manera, la línia que separa l’acció de l’observació. 
Com en una escultura gegant, el públic transita l’espai artís-
tic, fent una immersió en aquest espai, sinó, no pot gaudir de 
l’experiència en la seva totalitat.
Aquesta relació fluida de l’espai, iguala als artistes amb el públic i al públic entre sí, 
eliminant els punts de vista privilegiats com existeix encara en els teatres clàssics.

És un dels eixos principals de l’espectacle, ja que crearem l’obra en conjunt 
amb l’“espectador-actor”.
Una de les nostres referències ha sestat l’obra Bodyspacemotionthings 
(1971) de l’artista Robert Morris on, per a poder gaudir de l’escultura, el 
públic l’ha d’experimentar amb el seu propi cos: ha d’entrar, pujar, baixar, 
muntar, escalar…
És una obra-experiència.
Nosaltres no volem que l’espectacle entri només pels ulls o l’intel·lecte, 
volem implicar l’instint i els reflexos, el tacte i el pes, la confiança i la tensió, 
l’olor i l’oïda. ..
Centrarem la creació en la relació del cos de l’espectador 
amb el cos de l’artista.
Proposem aquest espectacle com una full-experience.
Hem començat la recerca amb el públic implicant-lo en l’escenografia. És 
a dir, que l’espai de l’espectacle es transforma amb la presència del públic 
en ell, i creem formes i disposicions espacials (ambients i escenografies) a 
través de la distribució de les persones a l’espai.
 A mesura que avança l’espectacle, el públic va envaint l’espai modificant-lo 
fins a acabar tot el públic dins l’escena, generant una connexió física i con-
creta entre tots els presents.

Envair els espais Espectador - Actor



Ambient sonor

La manera de crear l’espai sonor en directe es basa en fer-ho amb la míni-

ma quantitat de recursos musicals. Per això, l’únic instrument que utilitzem 

és una Loop Station i la veu.

La veu serà la veu dels artistes, però també utilitzarem la veu dels espec-

tadors-actors.

La música minimalista és una música experimental basada en la repetició 

de frases.

Creen seqüències a partir de la superposició de les frases amb diferents 

cànons: 1 / 1+2 / 1+2+3 / 1+2+3+1 / 1+2+3+4….

Nosaltres utilitzem una Loop Station que és una caixa de repeticions: en-

registra les frases i les repeteix i, d’aquesta manera, podem jugar amb la 

superposició i la variació de cànons.

L’objectiu de l’espai sonor és:

Crear ambients per a acompanyar diverses situacions fí-
siques que succeeixen en escena.

i la manera de crear aquest espai sonor és utilitzant les mateixes situacions 

físiques, és a dir, els sons que enregistrem es creen de les accions, i a tra-

vés de les repeticions, les superposicions i les variacions, és com sorgeix la 

musicalitat.

Seguint el treball minimalista, utilitzarem quatre variacions d’una mateixa 

cançó per a crear tot el món sonor. D’aquesta manera reduïm la quantitat 

de recursos musicals utilitzant només una cançó, però a través de les varia-

cions, el públic (si no para atenció) no percebrà que sempre és el mateix 

tema musical.



Tots els elements que conformen l’espectacle són importants, tots els elements que hi ha a l’espectacle s’utilitzen, si algun element no és 
estrictament necessari, no ha de formar part de l’obra. Per això, la llum serà un element creatiu tan important com l’espai sonor, la tècnica 
de circ o el públic.
En aquest cas hem estudiat el treball de Dan Flavin, que treballa amb llums de neó de diferents colors per a crear escultures lumíniques 
transformadores de l’atmosfera.
Nosaltres treballarem només amb llum blanca, però volem treballar sobre la variació de les formes i les tonalitats per aconseguir textures 
diverses que creïn atmosferes.
La idea és generar efectes òptics que potenciïn els estats d’ànim creats per l’acció i la situació.

De la mateixa manera que els minimalistes ressaltaven les seves escultures en espais buits, la nostra idea és treballar només amb un sol ob-
jecte dins d’un espai buit: la bicicleta.
Una bicicleta acrobàtica i dos cossos. 
Una escultura vivent amb tres elements individuals que formen un de sol.
Aquest objecte és el canal principal de connexió entre l’artista i el públic. A través de la bicicleta movem al públic, el pugem, el traslladem, 
el manipulem… 
Proposem una recerca estètica del mà a mà a sobre de la bicicleta, aquesta recerca està basada en la relació dels personatges, primer entre 
els artistes i després amb el públic.
El públic cada vegada estarà més a prop (físicament) de la tècnica de circ, les acrobàcies passaran per sobre dels seus caps, i quasi pentinant 
els seus braços. 
A través de la proximitat amb el públic volem que ells puguin percebre la tècnica de més a prop, que la puguin olorar i que la tensió envaeixi 
el seu espai, i d’aquesta manera volem crear una experiència i una aventura única pel públic i pels artistes.

Atmosferes lumíniques

Circ de proximitat



“A work of art is out-

side, in the world, it is 

a tangible reality”

 - Carl Andre -



Té l’experiència de la vida i l’art de viure en el moment present.
Actor i director de teatre que aprèn dels millors professors d’Amèrica 
del Sud i d’Europa (Flaco Suarez, Gabriel Chamé, Gené, Phillippe Gau-
llier, Fava ...). Comença la seva carrera artística com a actor, director 
de teatre i pallasso en diferents companyies de tota  Amèrica Llatina.
Quan arriba a Europa crea al costat de l’Amanda la Cia. Alta Gama. 
Amb el seu primer espectacle Adoro, han donat la volta per Europa i 
part d’Àsia.
És llicenciat en arts circenses pel Centre Régional de les Arts del circ 
de Chambéry “Arc en Cirque” (FR) i està especialitzat en duo de bici-
cleta acrobàtica.
Amb el seu primer número de circ PHI han actuat a CIRCA (FR)

És llicenciada en teatre per l’Institut del Teatre (Barcelona) i per The Gaiety School 

of Acting (Dublín, Irlanda).

També ha estudiat clown amb Philippe Gaullier, Christian Athanasius, Diego Mauri-

ño, Álex Navarro ...

És graduada en arts circenses pel Centre Régional de les Arts del circ de Chambéry 

“Arc en Cirque” (FR) i està especialitzada en bicicleta acrobàtica duo.

Amb el seu primer número de circ PHI han actuat el Festival CIRCA (FR)

Ha treballat com a actriu en molts teatres com el Teatre Nacional de Catalunya, el 

Teatre Lliure, el Teatre Romea, el Teatre Cervantes de Màlaga ...

També ha estat membre de diferents companyies de circ, com Los2Play, Cie. Pa-

kiPaya, Violeta... fent teatre i circ als millors festivals d’Europa: Sorties de Bain, Tête 

a Tête, Chaspierre, Nerpelt ... i amb el seu espectacle Adoro ha donat la volta a 

Europa i part d’Àsia.

Alejo Gamboa

Amanda Delgado
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Coproduccions amb residències:

Centre Régional des Arts du cirque “Arc en Cirque” - Chambéry (FR)
Festival Mirabilia, International Circus & Performing Arts Festival - Fossano (IT)
Ex convento Santa Croce di Tuscania - Borgo Velino (IT)
Ondadurto Teatro, Roma (IT)
Performing Lands, Residenze multidisciplinare de la Regione Lazio (IT)



Espai
ideal

9m

9m

Alçada mínima
5m

Espectacle a 360º 

Pot ser en espai no convencionall

Linòleum si és possible

Equip de so de qualitat, un mixer amb entrada canon 
(3pin)

Espai minim de 8x8m

FITXA 
TECNICA
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