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(DES)HÀBITAT

Era un aparell defectuós. vaig posar les seves ganes de ser lliure dins una caixeta de música.
Fragment de (Des)Hàbitat

1.1.....................................................................DESCRIPCIÓ DE L'ESPECTACLE

La memòria, el passat, els records són, paradoxalment, molt presents a les nostres vides. Ens
alimentem d'això, així és com aprenem i d'aquesta manera podem somiar a les nits.
Però la memòria és traïdora i ens ofega de petites mentides, ens fa mal l'oblit i no podem
palpar el passat. Tot i així, som capaços de veure els records i els anys impregnats, en una cadira
corcada, una samarreta quasi transparent del desgast, les soles d'unes sabates gastades per un lloc o
un altre...
A vegades, només ens cal un record qualsevol per aferrar-nos a la vida, a la seguretat d'estar
viu i a la solidesa de les coses que perduren. Sabent que cada cop ens allunyem més de la solidesa i
ens anem desfent i convertint tot el que ens envolta en líquid.
La por a aquesta desintegració en l'oblit pot portar a la possessió d'aquells que ens
reconeixen, doncs en el seu reconeixement sabem qui som. Perdre'ls pot significar la pèrdua de la
nostra identitat.És aquí quan l'amor pot adquirir un caire malsà i convertir-se en una asfixia per la
persona objecte de desig.
El tema de la obra gira al voltant de dos idees: l’amor possessiu i les pors a l’oblit i a la
soledat. Un amor possessiu sorgeix quan aquestes pors esmentades ens transformen en éssers egoistes
que no deixen marxar aquells a qui estimen, aquells que necessiten per saber qui son. També hi ha
una altra lectura: la dels fantasmes que tots portem endins i que ens atrapen i ens constrenyen si no
ens sabemesfer d’ells.

SINOPSI
Parlem d'una casa deshabitada. Entre les seves parets, Eva s'amaga buscant refugi. Tanmateix,
res és el que sembla: Eva no està sola i potser el que busca és la sortida, però les antigues inquilines
de la casa no estan disposades a deixar-la marxar fàcilment. A través del llenguatge poètic del teatre
visual, el moviment i els titelles, es desplega davant l'espectador un petit conte inquietant i oníric,
que parla sobre la soledat, la por a la llibertat i sobre el costat fosc de l'amor, malentès com a
possessió de l'altre.

1.2...................................................................................POSADA EN ESCENA

La Cia. La Nevera defensa un estil de teatre multidisciplinar on es barreja el text, el gest, la
música i la manipluació d'objectes.
En aquest espectacle en concret s'utilitzen els elements d'una casa per simbolitzar les restes del
què fou aquell espai o el que podria haver estat. Una nevera, taula, cadires, llit, bidet; tots ells vells i
corcats. Cadascún dels elements té una part màgica i onírica: forats per on apareixen persones,
maletes que guarden titelles, portes amagades...
Posem l'ènfasi en l'aspecte visual i en el joc dels cossos en moviment en relació entre ells i
amb els objectes de la casa. Per això hi ha tot un treball fet molt acurat sobre el moviment de les
actrius en escena. Aquest moviment s’ha treballat des de l’idea de “cor”. “El cor” és un treball de
grup. Com a les tragèdies gregues on representaven la veu del poble, nosaltres el fem servir per
representar la veu de l'oblit i les presències que caminen per tota la casa. És un Cor silenciós i
entremaliat que es desperta mica en mica i juga amb el personatge que habita a la casa. Per treballar
el cor ens hem basat en l’escolta en la construcció d'una qualitat de moviment definida amb petites
coreografies conjuntes. El cor està format per quatre persones que han de semblar part d'un mateix
engranatge, un cos que batega alhora. És un llenguatge completament físic i poc naturalista,
s'ajunten, es desmembren i com un acordió tornen a unir-se; miren alhora i son inconstants al mateix
temps. El cor forma part de la màgia de ser una presència invisible, una ombra.
En contraposició, hi ha les escenes que representen els personatges, records viscuts o
suposicions de moments no viscuts. És un objecte el que els fa deslligar la cinta de la memòria i
reviure les seves il·lusions: un vestit, una caixeta de música, una butaca vermella... Les escenes
expliquen històries, les històries de les dones que habitaven aquesta casa, de les seves circumstàncies,
parlen de vides quotidianes de qualsevol dona, de com estimen i com viuen la seva solitud.

1.3.....................................................................................NOTES DE PREMSA

El Perdiódico 8/03/2011

El Punt 6/03/2011

ACN 25/02/2011

“Durante una hora, la compañía La Nevera nos adentra en un viaje junto a personajes seductores e
intrigantes. (...) De lo mejor que hemos visto últimamente.”
Blog de musicales, Norman Marsà

“El món que han creat aquesta jove companyia és el teatre visual, no en el concepte de grans
objectes sinó en la sensibilitat de les coses que hi ha per mirar, en el seu multillenguatge;
l'espectacle,Està explicat en un llenguatge molt novedós que inclou manipulació d’objectes,
coreografia,teatre físic, alguna cosa d’ombres, gest i paraula, com a mínim, a més d’una ambientació
altament poètica.”
Ressenya del Teatralnet

“Aquest món suggestiu, de mitges paraules, i coreografies d'emocions, certament, no és habiotual als
teatres, tot i ser d'una sensibilitat i una fragilitat extremes.”
Diari Avui 15/3/2011

LA COMPANYIA

“La festa d’avui serà molt especial perquè tindrem un convidat. Sí! És tan difícil trobar convidats
avui en dia. Jo, pensava,he pensat que és el que li falta a les nostres festes. Un convidat”
Fragment (Des)Hàbitat

3.1....................................................................................................MEMBRES

La Cia. La Nevera està integrada per Llicenciats en Interpretació de Gest a l’Institut del Teatre.
Han treballat junts a nivell acadèmic durant quatre anys. Alguns dels espectacles creats són: “La

mort de Tintagiles" de Maurice Maëterlinck, dirigida per Alfred Casas, el qual, ha participat al
Festival de Cos Reus i al Festival Internacional de Titelles de Charleville-Mèziers; “Liquidacció” un
treball de creació col·lectiva dirigit per Jordi Purtí i Rene Baker a la sala Maria Plans de Terrassa; "La

Ronda" d'Arthur Schnitzler, dirigida per Jordi Vilà estrenada al Teatre Alegria de Terrassa.
Els espectacles de la Cia. La Nevera aposten per la creació col·lectiva i s’emmarquen dins
d'una poètica onírica, més suggeridora que narrativa, on la història en sí queda subjugada als
ambients, atmosferes i sensacions.
Així doncs, la riquesa de la companyia és la diversitat de disciplines i alhora la cohesió amb
el Teatre visual.

ESPERANÇA CRESPÍ, 1979.Mallorca.
Llicenciada en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre en
l'especialitat de teatre gestual l'any 2009, ha realitzat
també estudis a la Rosebruford College, a Londres,
treballant amb especificitat la performance.
Ha treballat amb “Verins Escènics”, a “Magníficat” , de
Pasquale Bàvaro, representat al cicle Assajos Oberts al
Lliure i a l’Espai Brossa al 2010, “Electra”
Zschiedrick,

de

Konrad

“Terotitzant” de la companyia Disperses i diferents espectacles amb el grup de

performance “Non Solo B-Ata”.
Diplomada en Educació Social, combina la feina teatral amb el camp educatiu, impartint tallers de
teatre per a nens i adolescents amb Plaudite Teatre i LLicenciada en Antropologia Social i Cultural
per la Universitat de Barcelona, ha participat en el grup d’Anàlisi Antropològic de l’Art i
Experimentació Creativa.

ROSA FORTEZA NICOLAU 1985, Mallorca.
Llicenciada en Art Dramàtic en l’especialització de teatre gestual i visual
per l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha compaginat els estudis amb
formació de diverses tècniques de dansa contemporània (escoles: Ramon
Solé, Joan Magrinyà, Graham’s School de Nova York). Membre i
fundadora de la companyia “Mov i Ments”. Treballs realitzats: La història
robada de Joan Gomila (2010) Premi Projecte Alcover, Pastanagues amb la
companyia Iliacan (2010), Flus i el misteri de les orbites canviants de Jose Perez (2009), Magnificat
de Pasquale Bàvaro (2009), Desertor de Pasquale Bàvaro (2008), Una taula és una taula de Joan
Fullana (2008), Nela i Zerafina de Joan Gomila (2007), Salvatges de Dusan Tomic (2007), Cos que
muda de Joan Fullana (2006) i Moviment de l’ou de Rosa Forteza (2003).

SILVIA DOTTI , 1980 Barcelona
Llicenciada en Art Dramàtic en l’especialització de teatre gestual i visual per
l’Institut del Teatre de Barcelona. Així com també és diplomada en Múisca
escpecialitat piano al Conservaotr i Superior Municipal de Música de
Barcelona. Anteriorment, també es va formar a l’escola de Circ Rogelio
Rivel i a Esutdis de Teatre Berty Tovías..
Ha participat a: Festival d'escoles europees de titelles a Charleville Mezières
(França) amb l'espectacle de gest i titelles "La mort de Tintagiles" dirigit per
Alfred Casas, “Pelea de loros” (improshow) dirigit per Xavi Fuster a la Sala
Muntaner (2010), “Bodas de Sangre” Lorca, Cia. Funiculus Teatre

dirigit. per Víctor Gómez.

Darrerament participa a “Institufrènia” escrit i dirigit per J. R. Gironès amb Cia. Los genios locos,
“Granja de pingüins” Albert Pijuan Dir. Jaun Ibáñez, “Entre mujeres” adaptació Marta Noguera Cia.
Dóna Sapiens i “el Barret Màgic” i “Mou-te pels Drets” de la seva pròpia comapnyia Capicua.

AMANDA DELGADO, 1986 St. Vicenç dels Horts
Llicenciada en Interpretació gestual a l’Institut del Teatre. Paral·lelament ha
tingut una formació intensiva en dansa contemporànea i acrobàcia amb Lipi
Hernández, Sol Picó, Juan Onofri, Marta Carrasco... Estudia cant a L'Aula de
Música Moderna del Liceu i ha fet clown amb Christian Atanasius, John
Davidson, Gabriel Chamé Buendía, Diego Mauriño.
Ha treballat a: l'Assaig Obert “A una nena nua llépa-li la pell, llépa-li la pell a

una nena nua” dirigida per Marc Artigau, estrenada al Teatre Lliure (2010), al Festival Grec amb
l'obra “L'estona que vaig ser poema” de Marc Artigau (2010), Companyia de clown Curtiembre
Clown, Buenos Aires (2009), Circo Picolino de Salvador de Bahia, Brasil (2009), Payamédicos,
pallassos d'hospital a Buenos Aires (2009), “Brindis per Zoé” de Joan Baixes (2008), “La Bicicleta

Ring-Ring” de Pessic de Circ(2006-2008), “Árbol de Diana” de Emiliano Pastor (2008), “Ushuaia”
de Marc Artigau (2007).

ROSA BIGAS PARRA, 1983 St Feliu del Llobregat
Llicenciada en Art Dramàtic a l’ Isntitut del Teatre i especialitzada en
teatre visual i gestual al 2009. El darrer any va estar mig any d’ Erasmus a
l’ escola Arts Academy of Turku ( Finlàndia). Al llarg de l’ any 2010 ha fet
diversos cursos de reciclatge, entre d’ altres, a l’ escola de Théâtre du
Mouvement amb Yves Marc i Claire Heggen a Paris, forma part de la comissió de joves actors de
l'AADPC.
A nivell professional treballa a l’ Hotel Krueguer (espectacle de terror del Tibidabo) des de 2008. En
diversos bolos de terror a discoteques per Halloween l’ any 2008 i 2010. Com a titellaire en la Fira
Bread & Butter de Barcelona al 2007. El gat negre d’ E.A.Poe, dir.: R.Bigas ( espectacle d’ ombres)
al Llantiol cafè teatre al 2006.

ALFREDO CRESPO, 1978 Tomelloso
Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Màlaga ha cursat estudis en Art
Dramàtic en l'especialitat de teatre gestual a l'Institut del Teatre de
Barcelona. Paral·lelament a la seva formació com a actor ha realitzat una
formació en dansa clàssica, contemporània i moderna en diferents escoles:
amb Assumpció Aiguadé
Solé,)

(Joan Magriñá), Anne Mittelholzer

(Ramón

Ramon Oller, Risa Steinberg , Joe Alegado. a Barcelona, i a la

Martha Graham's school a Nova York.
És membre del grup de dansa Prodance, dirigit per Tatiana Yerakhavets. Ha participat en el festival
de Cos de Reus i al festival d'escoles europees de titelles a Charleville Mezières (França) amb
l'espectacle de gest i titelles "La mort de Tintagiles" dirigit per Alfred Casas. Tambè va ser membre de
la companyia de dansa Lullaby danza amb l'espectacle de teatre-dansa infantil "A la Lluna"
subvencionat pel Ministeri d'Educació. Actualment treballa com actor al Tibidabo en l'espectacle de
terror "Hotel Krueguer". (Des)hàbitat de la Cia. La Nevera és la seva primera experiència com a
director

3.2........................................................................................FITXA ARTÍSTICA

Idea i creació col·lectiva
Direcció:

Alfredo Crespo

Dramatúrgia:

Aleix Aguilà

Intèrprets:

Rosa Bigas
Esperança Crespí
Silvia Dotti
Rosa Forteza
Amanda Delgado

Composició musical

Joan Trilla
Michael Dehner

Escenografia

Cia. La Nevera
Andrea Sacrest

Vestuari

Anna Vidal

Equip tècnic:

Òscar Cerdeiriña
Toni Trilla
Pau Segura

Producció i Management:

Cia. La Nevera

PART TÈCNICA

“Llums. Una cuina en una casa abandonada. Hi ha unanevera destartalada. Veiem una
mà. En surt, Eva: ...”

3.1............................................................................NECESSITATS TÈCNIQUES

Escenografia:
•

2 plafons de 2'40 x 1'20

Escenari (espai d'actuació) :
•

Teatre a la italiana

•

6 x 5 x 3 (Ample x fons x altura)

•

Càmera negre (Teló de fons, cametes son opcionals, només és necessari acotar l'espai)

•

Terra llis, linòleum o similar

Necessitats tècniques d'il·luminació
•

3 vares + 1 frontal

•

Potència mínima 24 kw.

•

Presa de corrent de 380v.

Necessitats tècniques de so
•

Sistema de P.A. Stereo

•

Taula de mescles amb 4 entrades stereo

•

2 reproductors de CD professionals

•

Si la sala és molt gran, dos micros inalàmbrics per amplificar instruments musicals

Muntatge de l'espectacle
•

Temps de càrrega i descàrrega: 30 min.

•

Temps de muntatge i enfoc: 5 hores

•

Temps de desmuntatge: 1hora 30 min.

•

Personal de sala: 2 tècnics

3.2.................................................................................................CONTACTE

Alfredo Crespo (director): 627.433.368
Amanda Delgado (organització): 619.43.03.59
Óscar Cerdeiriña (tècnic de llums): oscar@articoprimera.com
http://cialanevera.blogspot.com
www.facebook.com/cialanevera

