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PRESENTACIÓ
LAminimAL Teatre Sistèmic es complau en presentar-vos l’espectacle “LA SUPERVIVÈNCIA DE LES LLUERNES”,
amb dramatúrgia i direcció de Daniela De Vecchi estrenat al Festival Fringe Madrid14 i que es podrà veure al
Festival Grec, a Fira Tàrrega i al Festival Temporada Alta. L’espectacle proposa una trobada amb el passat i el
present a partir de la revisió de successos explicats per la premsa diària. Reflexionem sobre quin és el moment
de passar a l’acció, quins són els límits i sobre com funcionen els nostres mecanismes de supervivència.
Després de passar per la Sala Beckett i per la Sala Atrium de Barcelona la temporada 2012/2013 amb dos
espectacles diferents, - “Dimecres” i “La grandesa d’ésser un entre tants”- LAminimAL Teatre torna a la càrrega
amb el muntatge: “LA SUPERVIVÈNCIA DE LES LLUERNES”. Aquesta proposta forma part d’una trilogia que
comença al març de 2013 inaugurant l’Àtic22, la nova Sala del Teatre Tantarantana, amb l’estrena de la primera
part: “El suïcidi de l’Elefant hipotecat”. Un espectacle que trenca les barreres entre l’espectador i els actors
proposant un lloc on debatre l’actualitat i generant cada nit una nova reflexió.
L’èxit d’aquesta primera experiència fa que al mes de novembre es doni inici al treball amb la segona part: “LA
SUPERVIVÈNCIA DE LES LLUERNES”, producció inclosa al programa Suport a la Creació de Fira Tàrrega i al
projecte Emergències IT, sota l’auspici dels 3 festivals catalans -Grec, Temporada Alta i Fira Tàrrega-. Aquest
cop a partir del textos de Juan Mayorga i José Sanchis Sinisterra i inspirat en els últims escrits de Pasolini el
públic viatja fins a 1975, un moment clau en la nostra història recent que representa la possibilitat del canvi i
el desafiament a allò que semblava inamovible. Un relat de supervivències que transcorre entre les llums i les
ombres. Una trobada que parla de la resistència posant al descobert la nostra llum interior que, encara que
petita, sempre prova de trencar amb el totalitarisme de la foscor.
Aquesta proposta convida a pensar sobre el lloc del teatre en la societat, la seva inserció en la topografia -real i
simbòlica- de la ciutat, i entorn a l’espai que cadascú hi ocupa. Durant l’espectacle, els assistents són conduïts
a través d’un itinerari que els fa transitar d’un ambient íntim a un espai col·lectiu – una taverna, una Àgora, un
paisatge urbà- que funciona com a escenari de l’acció i lloc de reflexió. Concebuda per un espai on la barrera
entre escenari i grades no existeix, el públic passeja per diferents escenes compartint cerveses amb els actors
que els parlen a pocs centímetres de distància. Es tracta d’una experiència teatral integradora, pensada per a
transformar les petites illes d’espais íntims en un gran arxipèlag on coviure en un espai comú, fent que “sonin les
flors” i que “cantin les idees”. I és que el muntatge proposa una nova trobada on teatre, música i art s’entrecreuen.
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L’ ESPECTACLE
A l’avantsala, els espectadors es van acostant a poc a poc a l’experiència que proposa LAminimAL. Unes quantes
cerveses, la premsa de l’època, converses agradables, tot a punt per a la inauguració de les instal·lacions que
trobaran quan entrin a la sala principal, on ja podem escoltar una dolça cançó.
Més tard, tenen la possibilitat de passejar-se entre les diferents instal·lacions escèniques i observar de prop,
com si fóssim en un museu, els petits nuclis de relacions íntimes que poc a poc es van transformant en una
gran escena en la que el públic es veu involucrat. A partir d’aquest moment, ja no hi ha marxa enrere: l’història
i l’actualitat s’entrecreuen i s’apoderen de l’acció amplificant un debat que parteix d’allò ínitim i arriba a allò
col·lectiu, que parla de la necessitat d’actuar dins i fora de l’escena.

LA SUPERVIVÈNCIA DE LES LLUERNES
Any 1975, nou persones amagades en la foscor de la seva soledat, ofuscades entre les llums i les ombres
d’aquest moment, en la vulgarització de les seves experiències quotidianes. Nou recorreguts diferents pel
passat, cada un d’ells per a un selecte grup d’espectadors, que seguiran els personatges per arribar a establir
enllaços amb la nostra actualitat. Diferents perspectives d’una mateixa història, diferents realitats per a una
sola societat, diferents societats on intentar sobreviure.
LAminimAL proposa un encontre amb el nostre passat recent, per respondre’ns què queda de la nostra llum en
els moments de canvi, com afecten les ombres de la nostra història a la nostra supervivència actual. LAminimAL
ens anima així a brindar per “l’home-lluerna”, aquell capaç de sobreviure els shows polítics, els platós de televisió
i els estadis de futbol. Per un instant d’excepció actors i públic tindrem l’oportunitat de tornar-nos lluerna i
convertir-nos en éssers luminescents, dansants, erràtics, inaprehensibles.
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LAMINIMAL
L’octubre de 2010 es reuneix per primer cop l’equip de LAminimAL Teatre, de la mà de Daniela De Vecchi, en
qualitat de grup d’investigació amb residència a la Sala Beckett. Des de llavors i fins el juny de 2011 LAminimAL
realitza laboratoris mensuals a l’Obrador Internacional de Dramatúrgia que culminen amb sessions obertes
mitjançant les que es pogué contrastar amb el públic assistent el procés de desenvolupament de la poètica del
grup.
L’espectacle “Esperando Algo” -obra breu de José Sanchis Sinisterra– s’ha presentat en diferents festivals
i mostres de Barcelona com Caldera Obert11, el XII Seminario Académico de Investigación Internacional, el
Festival Temporada Off de Girona i el 2012 al Festival Nunoff de Barcelona.
La temporada 12/13 acaba amb l’estrena de tres nous espectacles de LAminimAL a Barcelona: el març “Fer
sonar una flor: El suïcidi de l’elefant hipotecat” amb textos breus de José Sanchis Sinisterra, espectacle que
inaugura el nou espai Àtic22 del Teatre Tantarantana amb un gran èxit de públic i crítica; al maig, a la Sala
Beckett, estrena “Dimecres” d’Aina Tur, que també rep una bona acollida del públic; i, finalment, com a tancament
de temporada, el juny, un altre èxit de taquillatge amb l’estrena de “La Grandesa d’ésser un entre tants” a la Sala
Atrium dins del cicle Atrium LAB.
Per a la temporada 13/14 es prepara l’estrena de “Fer sonar una Flor: La supervivència de les Lluernes”. El
projecte, que es podrà veure a FiraTàrrega 2014 de l’11 al 14 de setembre, ha estat seleccionat per formar part
del programa de Suport a la Creació. Està present, dins el cicle d’IT Emergents, al Festival Grec de Barcelona i
Festival Temporada Alta de Girona. També es presenta a Madrid, al Festival Fringe 2014.
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DANIELA DE VECCHI
São Paulo (1975)

És col·laboradora del Nuevo Teatro Fronterizo de J.S.
Sinisterra amb qui treballa als espectacles “Vagas
Noticias de Klamm”, “Flechas del Ángel del Olvido” i
“Vacío”. També col·labora com a professora adjunta
impartint cursos de Dramatúrgia Actoral a l’Institut
del Teatre de Barcelona. Resideix a Catalunya des
de l’any 2000, on ha dirigit i actuat en diversos
espectacles: “La vida de Galileu Galilei”, de B. Brecht;
“Pedro y el Capitán”, de M. Benedetti -premi al millor
espectacle al certamen europeu d’artistes joves-,
“Hércules y el establo de Augias”, de F.Dürrenmatt,
entre d’altres.
Al Brasil ha impartit cursos de Dramatúrgia Actoral

Llicenciada en Interpretació per l’Universidade

e Interpretació a la Funarte i a l’Instituto Cultural

Estadual de Campinas i graduada al Col·legi Oficial

Capobianco de São Paulo i ha dirigit juntament

de Tècnica Klauss Vianna -Gest i Moviment- de São

amb J.S.Sinisterra el muntatge “Flechas do Anjo

Paulo. Postgraduada en Cinema i Societat per la

do Esquecimiento” estrenat al Teatre Paulo Autran.

Universitat de Barcelona i Màster en Estudis Teatrals

Ha sigut directora convidada pel Teatro de Arena

per l’Institut del Teatre de Barcelona i la Universitat

de São Paulo per realitzar un acostament al treball

Autònoma de Barcelona on ara treballa en la seva

amb els Sistemes Minimalistes i la dramatúrgia

tesi doctoral.

contemporània brasilera. En 2014, també a São
Paulo estrena “Animales Nocturnos” de Juan

Actualment dirigeix la companyia LAminimAL
Teatre amb la qual recentment ha estrenat “La
supervivència de les Lluernes” amb coproducció amb
la Fira Tàrrega, Festival Grec i Festival Temporada
Alta. En la temporada 2012/2013 també amb
LAminimAL estrena “El suïcidi de l’Elefant hipotecat”
a l’Àtic del Teatre Tantarantana, “La grandesa d’ésser
un entre tants” de David Eudave a la Sala Atrium i
“Dimecres” d’Aina Tur a la Sala Beckett. Ha sigut
professora de la càtedra d’Interpretació a l’Escola
de Cinema de Barcelona, a més d’impartir cursos
de Dramatúrgia Actoral i Sistemes Minimalistes
Repetitius a diferents centres a Catalunya i també al
País Basc i Madrid. Compagina la tasca docent amb
la investigació, la direcció i el treball com a actriu.

Mayorga produït per Substâcias Produções.
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CONTACTE I LINKS
info@laminimalteatre.cat
www.laminimalteatre.cat
www.vimeo.com/laminimal
http://www.facebook.com/laminimalteatresistemic
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Carla Rovira / tel. + 34 636202163
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Marina Rojo / tel. + 34 696738036
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Neus Molina i Lidia Figueras / tel. + 34 627 306 765/ 633 866 641
comunicacio@laminimalteatre.cat
Cap tècnic
Ignasi Bosch / tel. +34 678496081
Direcció artística
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direccio@laminimalteatre.cat
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