
EN UN RACÓ DE L'UNIVERS.

AVUI

Presentació

EN UN RACÓ DE L'UNIVERS. AVUI se centra en un personatge sobre el qual recau principalment el pes de 

l'obra: LA DONA. El projecte es desenvolupa a partir d'una sèrie de conceptes:

 El desajust entre la idea i el fet.

La Dona, el personatge principal, ha de fer un exercici de consciència del seu cos per poder  

llevar-se, per poder arribar de l'idea al fet.

LA DONA: “Em costa llevar-me, sento el cos enfonsat al matalàs. Sé que he de llevar-me, però 

no puc, el cos, el meu cos, està quiet, pesant, immòbil. Sí, és aquest maleït desajust entre la 

idea i el fet.”

 Totes, tots i tot estem interrelacionats, per tant, mai estem soles o sols.

            LA DONA: “Puc sentir una gran estima, un amor absolut per totes les persones que m'han    

precedit, i també per les que conviuen en el meu temps, malgrat que no les conegui.”

 Poder estimar algú molt diferent de nosaltres.

De vegades, ens és difícil comprendre la diferència entre l'altre i jo. Arribar a estimar algú 

molt diferent com, per exemple, un escarabat, ens suposa un gran esforç:

LA  DONA:  "No sé  fins  a  quin  punt  puc  estimar  un  escarabat;  sí,  puc  respectar-lo,  però  

estimar-lo, em costa."

 La llibertat és imprescindible per a la creació.

LA  DONA:  “Poli,  poli,  polifacètica,  polifonia,  poliàndria,  consens,  intervenció,  complicitat.  

Transparent claredat de cristall pur i dur com el diamant. Bogeria! Creació!”

L'obra  es  tracta,  en  definitiva,  d'una  anàlisi  sobre  la  soledat,  la  capacitat  de descobrir,  la  dificultat  de 

comprendre la diferència entre l'altre i jo, i la idea de la llibertat. 
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Text original Empara Rosselló

Adaptació Xavier Albertí
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Intèrpret solista, cant i dansa Empara Rosselló
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Orquestra Per acabar de determinar

Col·laboració especial Quentin Clemence

Agraïments Montse Majench

EN UN RACÓ DE L'UNIVERS. AVUI
Text original: Empara Rosselló / Adaptación: Xavier Albertí

Em costa llevar-me,

sento el cos enfonsat al matalàs.

Sé que he de llevar-me,

però no puc,

el cos, el meu cos, està quiet,

pesant,

immòbil.

Sí, és aquest maleït desajust entre la idea i el fet.

On era? Ah! Sí, Avui.

No sé fins a quin punt puc estimar un escarabat,

sí, puc respectar-lo,

però estimar-lo em costa. 

Puc sentir una gran estima,

un amor absolut per totes les persones que m'han precedit,

i també per les que conviuen en el meu temps,

malgrat que no les conegui.

Ah!!!

Sí, això em fa estar contenta,

m'ajuda a llevar-me. 
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Erradicar, eliminar, trepitjar i expulsar la idea de posar,

de treure. Banyes!

Poli, poli, polifacètica, polifonia, poliàndria, consens, intervenció, complicitat.

Transparent claredat de cristall pur i dur com el diamant.

Bogeria! Creació!

I tenir cura de tots nosaltres,

una raça en constant procés de canvi i transformació, 

amb la distància 

de qui només creu en l'amor.

Puc fer res jo? 

Ja ho sé,

els bufaré.

Saps què,

m'agradaria seure davant teu,

un davant de l'altra,

no dir res,

no pensar en res,

només escoltar,

sentir,

sense idees,

sense res,

només tu i jo i el so compassat dels ocells i encarrilar la nostra experiència.

És extraordinàriament senzill, però no ho fem, per què?

Vull perdre la por, la por d'estimar.

Estimar només pot dur a fer el bé,

s'han de trobar les maneres,

transgredint els condicionaments socials,

això pot ser difícil, però val la pena.

Torno a Avui, escolto i estimo. 

Torno a bategar.

Batego amb tot i perdo la por, no tinc por,

començo a deixar-me anar i començo a plorar.
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Viatjo lluny,

fins l'escarabat.

No m'ha donat res l'escarabat,

potser si em donés una mirada o una pessigolleta,

però no, em fa fàstic.

Només de pensar que se’m passegi per damunt del palmell de la mà,

em fa fàstic, un fàstic indescriptible.

Com puc estimar-lo si em fa fàstic?

I si fos una formiga? No, no m'ho posaré tan fàcil.

Tornaré a l’escarabat.

I si jo fos un escarabat?

Aleshores tot seria diferent, 

caminaria per la cuina tan tranquil·la vigilant que no m'escombressin

i llavors podria estimar-lo, 

em reconeixeria dins d’ell.

Ara, mirant per la finestra veig tota aquesta herbada que constantment 

ha d'obrir-se pas entre la seva pròpia matèria per retrobar la llibertat,

sense ofegar-se en el seu desconcert,

de retrobar-se en la seva pròpia naturalesa,

però amb el treball fet,

per obrir-se pas i no ofegar-se amb el seu ímpetu.

Per això no deixar-se anar en la inconsciència d'anar creixent branca contra branca,

esbarzer contra esbarzer,

només per la inèrcia de créixer.

No, això és insuficient.

Merda,

ha aparegut l'escarabat i no ho he pogut evitar,

he xisclat, 

vine no tinguis por,

t'escombraré curosament cap al jardí.

Jo sé el que sents,

m'he ficat dins de la teva pell.

Sí, exacte està fent just el que jo hagués fet,

amagar-me en aquest miserable forat.

Com et podré treure?
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Impossible, 

es qüestió de temps o d'anar a insistint.

Em sento estranya. 

 Sí, no em sento del tot.

Potser que segui i em toqui i respiri.

Estic estancada.

Això, estancada.

Una altra vegada aquest desajust entre la idea i el fet.

Fa dies que em ve sobtadament, a visitar-me la presència d'un amic, 

li trucaré, el truco, el trobo, ah!

Ets viu amic i t'estimo per això, per la teva vitalitat.

Em sento tan acompanyada pel teu batec, 

és un plaer indicible,

sentir que caminem plegats, malgrat la distància física que ens separa.

Quasi tots els meus amics,

les meves amigues són físicament lluny, 

si els pogués tenir a tots,

a totes a prop.

Però què dic!

Els puc tenir a prop. 

Començaré per tu, 

sento el teu batec, et sento, podria dir-te com sento el teu cervell.

Amb tu més fàcil, 

fins i tot ho és, ficar-me dintre del teu cos i sentir unes pessigolletes, 

i viatjar als teus ulls.

Els teus ulls són estrelles, 

i el teu cor càlid, 

mmmm, que bé que s'hi està,

m’hi quedaré una estona. 

Ara marxo.  

Però abans un gran petó perquè les idees siguin fresques.

Ara viatjo enrere, 

sento com si fos un punt de llum, 

capaç de combinar-se amb qualsevol substància i prendre qualsevol forma. 
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Sento un benestar indicible. 

Al meu voltant altres punts, 

altres colors, 

són com espurnes de colors, 

presències tan properes les unes de les altres.

Poc a poc ens apropem als nostres respectius destins,

uns espais i temps tan diferents. 

Vibro, 

la vibració es més forta,

augmenta la meva comprensió. 

Escoltar. 

Si no vibro em pessigaré, 

em mossegaré, 

però no em quedaré impassible. 

Sento la ment i el cos amb la necessitat de mantenir-se en un cert repòs. 

Avui té aproximadament vint i quatre hores. 

És a dir, condicionants propis de la nostra existència humana. 

Em deixaré caure suaument en el no-res,

el cos estirat sobre el meu llit.

Quin plaer el repòs. 

He dit plaer, 

de vegades em costa aquesta paraula, 

tinc por de no merèixer-la, 

o de caure atrapada les seves xarxes, 

oblidada, 

separada. 

No, tranquil·la. 

No em quedaré només amb tu, 

plaer, 

ni amb res, 

només ara, 

m'abandonaré a aquesta dolça pau, 

l'aire fresc, 

el so compassat dels ocells.

Ara acluco els ulls, 
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estiro el cos, 

em quedo suspesa en el no-res, 

estic dormint, 

viatjant fins l'escarabat,

fins als teus ulls, 

però encesa, 

alerta el batec del cor.

Dansa africana i percussió amb totes i tots els intèrprets de l'obra a l'escena.

EN UN RACÓ DE L'UNIVERS AVUI
Concepte musical: Oriol Cruixent 

Vivim en un moment més aviat pobre simbòlicament. La predominant visió racional del món deixa poc espai 

al  pensament  simbòlic,  perquè  el  pensament  simbòlic  no  és  comprensible  des  d'una  ment  “lògica” 

cartesiana. El problema dels símbols és que s’han convertit en objectes de veneració, quan en realitat el  

símbol és senzillament un medi, un “logos” pitagòric la funció del qual és unir dues o més coses, connectar-

les. Res més que això. Els símbols estan fets per experimentar. L’experiència és la clau simbòlica, exactament 

de la mateixa manera com en la poesia o en la música. Un símbol no és un signe o un codi establert. És un 

medi que mai no es pot donar com a definitivament conegut. Heus ací el “misteri”. Per això, trobar-se com a 

compositor davant d'un text de nova creació tan ric en símbols és un fet inusual, que em convida de manera  

especial a crear una veritable “Experiència” musical individual i col·lectiva, entenent la col·lectivitat també 

com el retorn a la unitat, a l'origen, a l'infinit pitagòric, a l'espai de no-fragmentació. Des del punt de vista  

artístic  “En un Racó de l’Univers-Avui”  ha d’esdevenir  un camí,  un impuls  (“Els  bufaré”),  un procés  de 

confrontació i de recerca. Un espai temporal on l'espectador pugui identificar-se activament de manera  

individual  però  també col·lectivament  dins  del  que ha de ser  una experiència  global  completa.  Visual,  

auditiva,  emotiva.  Un  veritable  procés  de  transmutació  on  actors,  músics  i  espectadors  vencin  la  

fragmentació inconnexa i s’arribin a reconèixer en l'altre. Simbòlicament, una de les maneres d'expressar  

aquesta recerca és la dualitat, encarnada en els papers de la Solista, d'una banda, i el Cor, de l'altra. El paper  

solista és el d’una mezzo-soprano lírica que requereix les dots d'artista global amb capacitats pel cant, la  

improvisació  musical,  la  declamació  i  la  dansa.  Una artista  polièdrica  que és  a  la  vegada Sacerdotessa 

geòmetra, Mestra de cerimònies, Medium, Alquimista i Oracle, però sobretot, humana, en el sentit més 

essencialment natural del terme. Per la seva banda, el Cor, tractat musicalment des de la polifonia mixta, 

juga un paper primordial a l’estil de la tragèdia grega antiga. El Cor representa el món interior de la Solista,  
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és el seu mirall,  és la  pregunta i  la  resposta,  i  és inevitablement la  curació en el sentit  pitagòric  de la  

“Mímesi”.  Es  tracta  doncs  d’un  element  musical  i  escènic  a  la  vegada  material,  immaterial,  flexible, 

fragmentat i unitari, que requereix de professionals amb capacitats avançades pel cant, la declamació i la  

dansa. Pel que fa a l'ensemble instrumental hi coexisteixen el piano (interpretat personalment pel mateix  

compositor, acompanyant els recitatius), la percussió i l'orquestra. Aquesta tríada, a la que s'hi afegeix la  

Solista i el Cor, planteja una paleta de cinc vies d'expressió musical que es combinaran al llarg de l'obra: 1-  

Solista  “a  capella”  2-  Cor  “a  capella”  3-  Recitatius,  ja  siguin  amb  piano  (secco)  o  amb  orquestra 

(accompagnato) 4- Percussió sola 5- Orquestra sola Una sisena via d'expressió es reserva per als moments  

de  Tutti,  on  tots  els  elements  es  combinen  a  la  vegada  com  a  metàfora  de  la  “creació  universal”. 

Compositivament,  la  partitura es nodreix  d'elements melòdics inspirats en els  tetracords pitagòrics,  les  

escales pentatòniques, els Hexacords, les escales diatòniques de set notes o la culminació de l'escala en 

l'octava, així com els quatre modes gregorians i les seves variants. Tot plegat sense oblidar el ritme com a  

element primordial,  visceral,  que simbolitza  contínuament el  Temps com a procés,  com a cicle,  com a 

evolució dins de l’obra. Es tracta en definitiva d’una experiència global amb una duració prevista d’entre 60 i  

80 minuts de rellotge on s’hi inclouen parts musicals per ser coreografiades/dansades. Finalment, en la 

composició musical es posa de manifest la dualitat entre allò visceral, dionísiac, i allò ideal, conceptual i  

eteri, sense perdre de vista l'origen i el final, que no pot ser cap altre que la música de les esferes mateixa,  

entesa sempre des de la perspectiva pitagòrica. Oriol Cruixent i Gallart gener de 2020.

Biografíes

Empara Rosselló

Empara  Rosselló  comença  als  quatre  anys  la  seva 

formació  com  a  ballarina  clàssica,  fins  als  divuit, 

moment en què inicia l'aprenentatge de modalitats de 

dansa  contemporània.  Paral·lelament  es  dedica  a  la 

creació i a la investigació sobre la relació entre el cos i la 

ment, el moviment i la veu, creant el seu propi mètode 

de treball, el SMER -Sistemes de moviment-.

Estudia dansa a l'institut del Teatre de Barcelona, posteriorment teatre i cant de manera autodidacta.

Estudia Filologia, Geografia i Història a la Universitat de Barcelona, Psicologia a la UOC.

Premi FAD Aplaudi-ment 2004, amb una extraordinària valoració de la crítica internacional.
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Les seves obres es caracteritzen per la seva força creativa i original, que va des de la presència estàtica  

extraordinàriament viva i alerta, fins el dinamisme ple de vigor i rigor sistemàtic explicat, podríem dir, per 

un caos matemàtic, passant per la capacitat d'ubicació en espais diversos: des d'espais escènics tradicionals  

com les sales de teatre, fins a espais quotidians com un apartament convertit en espai escènic (l'espai SMER 

de Barcelona), o bé espais no convencionals com el vaixell insígnia del Museu Marítim, el pailebot Santa  

Eulàlia, o el Espai SMER de Montserrat, situat a la vall de la muntanya, que combina un entorn salvatge i  

natural amb la proximitat de la ciutat.

Realitza nombrosos espectacles tant a Europa com als Estats Units. Resulten especialment importants les 

seves estades a Nova York, on destaca la seva relació amistosa i professional amb membres del moviment 

d'avantguarda nord-americà Fluxus.

S'especialitza en la combinació de la dansa amb la veu i el cant, que realitza de forma extraordinàriament  

virtuosa, aplicada també a la pedagogia i a la teràpia. La seva tècnica de moviment es desenvolupa a partir  

del SMER -Sistemes de moviment-. Aquest mètode creat per Empara Rosselló es situa en l'àmbit cos-ment.  

Es  tracta  d'un  sistema precís  i  organitzat  a  partir  de  totes  les  parts  del  cos.  Desenvolupa  el  gest  i  el  

moviment, que va des del fins al moviment lent i meditatiu, fins al moviment dinàmic, ritual o orgànic (es 

pot afegir veu). Ajuda a un major coneixement d'un mateix, a mantenir una millor relació amb l'entorn i els  

altres, a estar en forma psíquica i físicament, tenint en compte també l'aspecte lúdic.

Entre les seves creacions, com a directora i intèrpret, destaquen:

2020

HOMENATGE A CARLES SANTOS: performance a l'Espai SMER, Barcelona.
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Producció de l'ópera de nova creació EN UN RACÓ DE L'UNIVERS. AVUI

2019

Escritura de l'obra EN UN RACÓ DE L'UNIVERS. AVUI

Performance a La Monroe, Barcelona.

Tallers de gimnàsia i manteniment al Centre Cívic Sant Martí dels Provençals.

2018

CANZONI, espectacle de dansa-teatre estrenat al Teatre de Marganell.

ASPHYXIA: coreografia de dansa i veu seleccionada pel Festival Perpetracions - Art d'Acció i Performance de 

Barcelona.

POEMARIA: espectacle a partir de poemes cantats i ballats per Empara Rosselló acompanyada al piano per 

Iannis Obiols.

2017

QUEJÍO  I  ANDANTE  -HOMENATGE  A  CARMEN  AMAYA-.  Auditori  de  l'Ateneu  de  les  Bases,  Manresa  

(Barcelona).

CONCERTINO. Concert-espectacle per a piano, dansa i veu. Estrenat al SMER -Centre d'Art- de Barcelona.

2016

Tallers sobre el SMER -sistemes de moviment- d'Empara Rosselló, oferts en l'espai GlogauAIR de Berlín i en 

els espais SMER de Barcelona i de Marganell.

QUEJÍO I ANDANTE -HOMENATGE A CARMEN AMAYA-. Actuació al SMER de Barcelona i al Teatre Kaddish de  

El Prat de Llobregat.

2015

Master Class a l'Ateneu de les Bases de Manresa sobre el SMER -sistemes de moviment- d'Empara Rosselló.

LES VEUS DESPRÉS DE WAGNER. Presentació artística a l'Espai SMER de Marganell.

Presentació  dels  tallers  de  formació  cos-ment  del  "SMER"  d'Empara  Rosselló  al  Centre  Cultural  de 

Marganell.

Projecte del Festival «SMER en els Portals de Montserrat».

Continuació del projecte de la pel·lícula "Bizarre" d'Empara Rosselló.

Creació del diccionari visual dels diferents sistemes de moviment que componen el SMER.

2014

ART LIVE, a partir de la pel·lícula-reportatge "El color de la innocència", a l'Antic Teatre de Barcelona.

10



2013

ART LIVE, a partir de la pel·lícula-reportatge "El color de la innocència", a l'Antic Teatre de Barcelona i a  

l'Espai SMER -Centre d'Art- de Barcelona.

2012

Barcelona, 22 - 25 novembre: FESTIVAL INTERNACIONAL ALS LLITS a l'Espai SMER -Centre d'Art-. Durant  

diversos dies es van utilitzar els espais quotidians d'un apartament com a espais escènics, tenint especial  

importància aquelles accions que van tenir lloc als llits.

Espectacle MIRA!!! presentat al Teatre Toursky de Marsella (França) i  posteriorment al Festival Art as a  

Research de Ottersberg (Alemanya), a l'espai d'art GoglauAIR de Berlín, al programa de TV2 "Continuarà" i  

al Centre d'Arts Santa Mònica de Barcelona.

2011

Tallers del SMER -sistemes de moviment- a l'Espai SMER -Centre d'Art- de Barcelona.

Concert amb el músic Joan Maria Colas, espectacle de dansa i veu, a l'Auditori de Terrassa.

2010

Barcelona, 26 octubre: solo de dansa i veu al Teatre Lliure. Homenatge a Carles Santos.

Barcelona, 23 octubre: espectacle AWARE de dansa, veu, música i cançons en directe, al Centre d'Arts Santa  

Mònica.

Barcelona, 18 octubre: espectacle AWARE de dansa, veu, música i cançons en directe, al Mercat de les Flors  

dins el Festival Ulls.

Gandia, 16 - 17 d'abril: EL DEJUNI DE LA DAMA NEGRA al Festival Anem Anem.

Barcelona, març: EL DEJUNI DE LA DAMA NEGRA a l'Espai  SMER -Centre d'Art-  de Barcelona. Acció de  

protesta amb un dejuni d'un mes a força de líquids, per una millora de la cultura catalana. Acció recolzada  

per nombrosos personatges de la cultura catalana.

2009

Desembre, novembre: promoció del concert A DÉU PREGANT I AMB EL TALÓ PICANT i del curs de formació  

sobre el sistema SMER, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Barcelona, 7, 8 i 9 d'octubre: presentació de la formació musical LA DAMA NEGRA I ELS GIOCONDOS amb el  

concert A DÉU PREGANT I AMB EL TALÓ PICANT, i del projecte de Proximitat amb el col·lectiu de dones del  

Paraguai al Centre d' 'Arts Santa Mònica.

Setembre: curs sobre el SMER -sistemes de moviment- a la Universitat de Geografia i Història de Barcelona.  

Projecte de Proximitat: reunions, logística, assajos de coreografies, música i cançons.

Agost:  presentació  del  Projecte  transversal  i  intercultural  de  proximitat  en  diferents  llocs  de  l'Àfrica  
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Subsahariana, amb la pel·lícula "El color de la innocència".

Juliol, juny, maig: preparació de les lletres i de la música dels deu temes que componen el concert A DÉU  

PREGANT I AMB EL TALÓ PICANT, càsting de músics.

29 d'abril: presentació de la pel·lícula "El color de la innocència" a la Sala Autor dels Cinemes Albéniz de  

Girona (Festival Cinema d'Autor de Girona).

23 de març: conferència activa sobre el sitema SMER a la Universitat de Lleida.

Febrer, gener: preparació i elaboració del projecte de Proximitat, reunions amb les diferents associacions i  

col·lectius, convocatòria oberta.

2008

Presentació al CCCB de la pel·lícula "El color de la innocència. Barcelona / Burkina ", amb un espectacle en  

el  qual  intervenen  diversos  artistes  del  panorama  d'avantguarda  català.  Es  incloïa  també  el  projecte  

intercultural de Proximitat.

Curs sobre el sistema SMER a l'Aula de Teatre de la Universitat de Geografia i Història de Barcelona.

Segona fase de gravació a Barcelona i tercera fase de direcció del muntatge de la pel·lícula "El color de la  

innocència. Barcelona / Burkina ".

Projecte de ACCIONS MULTIDISCIPLINÀRIES DE PROMOCIÓ A LA XARXA DE MUSEUS LOCALS DE CATALUNYA. 

Casa-Museu Abelló. Fundació Municipal d'Art de Mollet del Vallès.

Adaptació del Projecte de ACCIONS MULTIDISCIPLINÀRIES DE PROMOCIÓ A LA XARXA DE MUSEUS LOCALS 

DE CATALUNYA per als Portals de Montserrat. Actuació als Portals de Montserrat amb l'espectacle LA GATA 

ES VA A ÀFRICA.

2007

Projecte de ACCIONS MULTIDISCIPLINÀRIES DE PROMOCIÓ A LA XARXA DE MUSEUS LOCALS DE CATALUNYA: 

Museu de l'Estampació de Premià de Mar.

Viatge a Burkina Faso per a la realització de la pel·lícula-documental "El color de la innocència. Barcelona /  

Burkina ".

Organització del TAST DE CULTURA als Portals de Montserrat.

Taula rodona a Marganell.

Espectacle en col·laboració amb diversos artistes dels Portals de les Coves de Salnitre de Collbató, a LA CASA  

DE LA GATA; com a artista convidat, el músic Llorens Barber.

Exposició col·lectiva i vídeo-instal·lació sobre KA Kamina al Bruc, Barcelona.

2006

Barcelona, 5 de desembre: estrena de l'espectacle KA KAMINA al Museu Marítim.

Projecte  audiovisual  ANANDA:  realització  i  edició  de  cinc  vídeos  vinculats  al  projecte  de  ACCIONS 
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MULTIDISCIPLINÀRIES DE PROMOCIÓ A LA XARXA DE MUSEUS LOCALS DE CATALUNYA.

Projecte de ACCIONS MULTIDISCIPLINÀRIES DE PROMOCIÓ A LA XARXA DE MUSEUS LOCALS DE CATALUNYA: 

Casa-Museu  Verdaguer  de  Folgueroles,  Museu  Arxiu  Tomàs  Balvey  de  Cardedeu (muese  de  farmàcia),  

Museu Comarcal de Manresa, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya a Vilafranca del Penedès i Museu 

de les Mines de Cercs.

Participació al Festival Internacional de Teatre de Fes i Marràqueix amb l'obra EL CAMÍ DE LA LLIBERTAT, on 

es combina la poètica de Verdaguer, la pròpia d'Empara Rosselló i el ritual àrab.

Participació i organització del Primer Festival d'Arts Plàstiques i Escèniques de Margannell (Barcelona).

Viatge a Burkina Faso, col·laborant amb l'ONG LAFI i amb el grup de dansa, música i teatre de Koudougou,  

ajudant a la direcció del seu espectacle i creant una relació d'intercanvi entre el llenguatge africà i el propi  

del SMER -sistemes de moviment- .

Lisboa: taller sobre el sistema SMER, amb una performance final en col·laboració amb l'ORGA X per al  

Festival X de Lisboa.

2005

Barcelona, Espai SMER: programació de l'espectacle DESONKUMBA. AMB LA MORT ALS TALONS (6 mesos).

Participació al Festival de Teatre de Poble Nou.

Participació al Festival Internacional de Tortosa.

Participació al Festival Internacional de Teatre i Dansa KULTUR.RAUM IN ROSENHOF de Tegernau, Alemanya.

Participació en el comitè de l'AIE: "El futur de les sales escèniques emergents".

Participació en l'Homenatge a Eduardo Mazo "25 anys de Poesia a les Rambles".

2004

Barcelona, Espai SMER: espectacle DESONKUMBA. AMB LA MORT EN ELS TALONS.

Barcelona, Vila de l'Art Galleries: Estrena de DESOMKUMBA. AMB LA MORT EN ELS TALONS.

Barcelona, estació de França: Empara Rosselló rep el Premi Aplaudiments SEBASTIÀ GASH del FAD.

Olot, Festival Panorama Escena: ANARCADIUM, AL FONS A MÀ ESQUERRA a Can Trinxeria.

Barcelona, Teatre La Mercè: estrena d'EL  CANT DE LA SIBIL·LA, UN RITUAL PER DEU DONES al  Festival  

MixTurArts.

Museu d'Art de Sabadell: participació en l'exposició col·lectiva setembre JOCS D'ART amb Joan Brossa i Fina 

Miralles, entre d'altres.

Barcelona, Espai SMER: producció de ANARCADIUM, AL FONS A MÀ ESQUERRA des de novembre de 2003  

fins a maig de 2004.
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Xavier Albertí

Titulat  superior  en  Direcció  Escènica  per  l’Institut  del 

Teatre  de  la  Diputació  de  Barcelona  i  la  Universitat 

Autònoma  de  Barcelona.  Des  de  1996  i  fins  1999  va 

dirigir  el  Festival  d’Estiu  de Barcelona  Grec,  i  des  del 

2004 i fins el 2006 va dirigir l’àrea de creació de l’Institut  

Ramon Llull. 

Va  ser  director  de  serveis  culturals  de  l’Institut  del  Teatre  de  Barcelona,  on  també  ha  estat  docent  i  

coordinador pedagògic del Conservatori Superior de Dansa. També ha estat docent a l’Obrador de la Sala 

Beckett, l’obrador d’estiu a Argelaguer, la Universitat d’estiu Menéndez Pelayo, la Universitat de Girona i la  

Universitat de Lleida. Durant els anys de formació, va realitzar estudis de piano i de composició musical amb 

Luis  de  Pablo,  Cristobal  Halffter,  Tomás  Marco,  Helmuth  Lachenmann,  Carmelo  Bernaola,  Armando 

Gentilucci  o  Karl-Heinz  Stockhausen.  Té  composicions  estrenades  a  diversos  Festivals  de  Música 

Contemporània.

El 2007 va treballar conjuntament amb Pere Portabella i Carles Santos en el guió de la pel·lícula Die Stille  

vor Bach (El silenci abans de Bach). Aquest mateix any va dirigir el recital de poesia catalana amb Lou Reed, 

Laurie  Anderson  i  Patti  Smith,  dins  la  mostra  de cultura  catalana  de  Nova York  Made in  Catalunya al 

Baryshnikov  Art  Center.  El  2008  va  fundar  amb  Lluïsa  Cunillé  la  companyia  La  Reina  de  la  nit.

Des del 2013 és el director artístic del Teatre Nacional de Catalunya.

Entre els seus treballs com a director escènic i musical destaquen:

El gran mercado del mundo, de Calderón de la Barca (TNC, 2019)

La niña gorda, de Santiago Rusiñol (TNC, 2018)

Temps salvatge, de Josep Maria Miró (TNC, 2018)

Balena blava, de Victoria Szpunberg i Raquel García-Tomás (2018) Islàndia, de Lluïsa Cunillé (2017)

Ricard III, de William Shakespeare (TNC, 2017)

El professor Bernhardi, d’Arthur Schnitzler (TNC, 2016)

L’empestat de Jordi Oriol (Temporada Alta, 2015)

L’hort de les oliveres, de Narcís Comadira (TNC, 2015)

L’eclipsi, òpera d’Alberto García Demestres, versió lliure de l’obra de P. Zarzoso (TNC, 2014)

Terra de ningú, de Harold Pinter (TNC, 2013)

WOW, d’Alberto García Demestres (Festival Perelada 2013)

Com dir-ho, de Josep Maria Benet i Jornet

Zoom, de Carles Batlle

14



Jo Dalí, òpera de Xavier Benguerel

Dues dones que ballen, de Josep Maria Benet i Jornet

Vida Privada, adaptació de la novel.la de Josep Maria de Sagarra

Al cel, un oratori per a Jacint Verdaguer, de Narcís Comadira

El Bordell, de Lluïsa Cunillé

Soterrani, de Josep Maria Benet i Jornet

El mal de Holanda, de Paco Zarzoso (Estrenat al Festival VEO de València la temporada 2008)

La caiguda d’Amlet (o la caiguda de l’H), de Jordi Oriol

Assajant Pitarra, obra de creació de Xavier Albertí i Lluïsa Cunillé

El Dúo de la Africana, creació de Lluïsa Cunillé i Xavier Albertí (Temporada 2007)

Crónica sentimental de España, a partir de l’obra homònima de Manuel Vázquez Montalbán

Tennessee, basat en textos de Tennessee Williams (2006)

Sangre lunar, de José Sanchis Sinisterra (estrenat al Centro Dramático Nacional)

PPP, sobre l’obra de Pier Paolo Pasolini

De Manolo a Escobar, de Marc Rosich

L’home de teatre, de Thomas Bernhard

Boris Vian, constructor d’imperis, sobre l’obra de Boris Vian

Mestres antics, de Thomas Bernhard (producció del Teatre Romea i versió en castellà estrenada al Centro 

Dramático Nacional)

Hamlet, o les conseqüències de l’amor filial, de Jules Laforgue (Festival Grec 03)

Traïció, de Harold Pinter

Et diré sempre la veritat, de Lluïsa Cunillé, Lluís Homar i Xavier Albertí (Temporada Alta de Girona 2002)

Carmen, de Georges Bizet (producció del Teatro Verdi de Pisa)

Marina, òpera d’Emilio Arrieta i Francesc Camprodon, (Festival de Peralada 2002 i Teatro de la Maestranza 

de Sevilla)

Troilus i Cressida, de W. Shakespeare, versió de Lluïsa Cunillé (Festival Grec 2002)

Homenatge a Conxita Badia i Anna Ricci (Gran Teatre del Liceu)

Orgía, de Pier Paolo Pasolini

Más extraño que el Paraíso, espectacle de Xavier Albertí amb textos de Jaime Gil de Biedma i Lluïsa Cunillé 

(Festival Grec 2001)

Pèndols d’aigua, de Francesc Meseguer

El gat negre, de Lluïsa Cunillé

I la llum no es veu. Pels carrers de Basquiat, de la companyia Lanònima Imperial

Tórtola Valencia, cabaret coreogràfic original de Xavier Albertí

Ànsia, de Sarah Kane

Mirador, de Paco Zarzoso
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Passatge Gutenberg, de Lluïsa Cunillé

Simon Bocanegra, òpera de Giuseppe Verdi

The Meeting, de Lluïsa Cunillé (Festival d’Edimburg 1999)

La Cita, de Lluïsa Cunillé (Festival Grec 1999)

Privado, de Lluïsa Cunillé

El llibre dels canvis, espectacle concert amb el grup Vol ad libitum

El dia dels morts, de Narcís Comadira

Macbeth o Macbetto, de Xavier Albertí (Festival Internacional de Teatre de Sitges 1997)

La llavor dels somnis, sobre l’obra poètica de Narcís Comadira

Les paraules de l’ànima, sobre la obra poètica de Ramon Llull

Una geografia estilogràfica, sobre la obra literària de Josep Maria de Sagarra

Libración, de Lluïsa Cunillé

Hedda Gabler, de Henrik Ibsen, (Festival de Teatre al Carrer de Tàrrega 1993)

Un Otel·lo per a Carmelo Bene, (Festival Internacional de Teatre de Sitges 1993)

Premis

Premi Extraordinari d’Art Dramàtic 1991 de l’Institut del Teatre de Barcelona

Premi Nacional Adrià Gual atorgat per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona el 1994

Premi especial de la crítica temporada 1994/1995

Premi de la Crítica Teatral de Barcelona com a millor director de la temporada 1993/1994

Premi Serra d’Or de Teatre temporada 1994/1995

Premi Butaca 2004 a la millor direcció teatral per Vianants

Premi d’Arts Escèniques 2005 de la Generalitat Valenciana al millor espectacle no valencià per Mestres 

antics

Premi Butaca 2007 i Premi de la crítica 2007 al millor espectacle musical per El Dúo de l’Africana

Premi ACCA (Associació Catalana de Crítics d’Art) a la millor Exposició de Recerca Història del 2012 per El 

Paral·lel 1894-1939

Premi Max 2015 al millor espectacle musical per a L’eclipsi

Premi Butaca 2015 a la millor il·luminació per Terra baixa

26a edició dels Premis de la Crítica convocats per Amics del Liceu

Premi Especial a Xavier Albertí per la inclusió del gènere operístic dins les temporada del TNC

Premi Arlequí de Teatre 2018 a Xavier Albertí, categoria especial pel seu suport al teatre amateur i a l’Entitat

Premi Max de les Arts Escèniques 2018-2019 a la Millor direcció d’escena per Temps salvatge 
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Oriol Cruixent

Oriol Cruixent va obtenir el 1999 els títols superiors de piano (Carme Vilà) i de 

teoria  de  la  música  a  Barcelona,  guanyant  Premis  i  Mencions  d'Honor  en 

Solfeig, Teoria, Piano, Harmonia i Fuga. Paral·lelament es va formar al violí i el 

cant i va realitzar cursos de piano amb Ramon Coll i Paul Badura-Skoda i de 

direcció  coral  i  d'orquestra  amb  Manuel  Cabero  i  Uwe  Mund.En  la 

"Hochschule für Musik und Theater"  a Múnic  va estudiar composició amb 

Dieter Acker com a becari de la fundació DAAD "Alexander von Humboldt", 

obtenint  en 2004 el  títol  superior  de Composició  i  el  2006 el  diploma de 

"Meisterklasse". 

Paral·lelament va estudiar direcció d'orquestra amb Ulrich Nicolai. Des 2005 fins a 2008 Oriol Cruixent va  

treballar com a assistent de direcció musical al "Prinzregententheater" de Múnic amb Markus Poschner,  

Oswald Sallaberger, Christoph Hammer, Ulf Schirmer i Alexander Liebreich, alhora que com a professor a la 

"Bayerische Theaterakademie August Everding",  destacant en l'acompanyament-improvisació de recitals,  

Positiu i Hammerklavier, sent convidat a actuar posteriorment en teatres com l'Opéra Royal de Versailles.  

Desde 2010 Oriol Cruixent forma part del catàleg de compositors de la discogràfica Naxos / BR-Klassik per la 

gravació de la seva obra simfònica "Abismes". L'extens catàleg del compositor i pianista català Oriol Cruixent  

(Barcelona 23 Jul. 1976) inclou composicions per a sol, càmera, coral, orquestra simfònica i òpera. Les seves  

obres han estat encarregades, interpretades i emeses internacionalment (Philharmonie Berlin, Die Glocke 

Bremen, Siemens Auditorium München, Musiksaal  in der  Kongresshalle  Nürnberg, Auditori  Nacional  de 

Madrid, Auditori Nacional de Barcelona, Megaro Mousikis Athens, CCM Cincinnati, NCPA-Festival Beijing,  

teatre de la ciutat de Xangai, Evian Music Festival, Auditori de la USACH Santiago de Xile, Zagreb, Bucarest,  

Bayern4-Klassik, NDR, Catalunya Ràdio, Ràdio Nacional d'Espanya. 

Cruixent ha estat a càrrec d'orquestres de prestigi internacional (Münchener Rundfunkorchester, Bremer 

Philharmoniker, Staatskapelle Schwerin , Deutsches Kammerorchester Berlin, Detmolder Kammerorchester, 

Orchestra of Colours Athens, Orquestra de la USACH, Santiago de Xile), sempre amb una excel·lent acollida  

per part de premsa i público.  Oriol Cruixent ha estat guardonat amb nombrosos premis i distincions oficials  

a escala internacional: 

1r. Premi Internacional de Composició Coral de la FCEC 1996 a Barcelona.

2n. Premi Internacional de Composició "Reinl" 2001 a Viena.

1r. Premi Internacional de Composició "Dimitris Mitropoulos" 2007 a Atenes.

Finalista del concurs internacional de composició d'òpera "Johann-Joseph-Fux" 2009 a Graz, Àustria.

 Exemple: “Soledat ran del mar” op. 15: https://youtu.be/lTpeztmjQNQ
 Canal de Youtube: https://tinyurl.com/rvhlncb
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Alfons Flores

Nascut el 1957, Alfons Flores inicia la seva carrera professional com a 

escenògraf  l’any  1978  al  grup  GAT  de  L’Hospitalet  de  Llobregat 

(Barcelona),  del  qual  va  ser-ne  cofundador.  El  seu  treball  abasta 

escenografies per a teatre, òperes i grans esdeveniments, col·laborant 

amb directors  com Calixto Bieito,  Josep Lluís  Bozzo,  Carlos Wagner, 

Joan  Anton  Rechi,  Guy  Joosten  i  Àlex  Ollé  i  Carlus  Padrissa  de  la 

companyia La Fura dels Baus.

La seva activitat teatral l’hi ha permès estrenar a teatres com el Teatre Nacional de Catalunya, Birmingham 

Repertory Theatre,  Edinburgh International  Festival,  Festival  de Teatro Clásico de Mérida,  Festspillene i 

Bergen i al Deutsches N. Theater S. Weimar, de les quals cal destacar: La casa de Bernarda Alba  (1998), 

Bodas de sangre (2001), La Celestina (2004), Peer Gynt (2006), Los Persas, réquiem por un soldado i Tirant  

lo  Blanc (2007),  La  casa dels  cors  trencats (2009),  Afinidades electivas (2011),  La familia  irreal (2012), 

Flames a la fosca (2013), Sol/Ensam (2015) i Scaramouche (2016).

Quarttet
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Els seus treballs operístics l’han portat a estrenar a teatres com el Gran Teatre del Liceu, Teatro Real, English 

National Opera, Teatro alla Scala, Covent Garden de Londres, Komische Oper, La Monnaie, Sydney Opera  

House, Theater Basel, Opéra de Lyon, Oper Frankfurt, Staats Oper Stuttgart, De Nederlandse Opera, Opera 

de París, entre altres. Les seves escenografies per a òpera més significatives destaquen:  Carmen (1999 i 

2011), Un Ballo in Maschera (2000, 2010 i 2013), Don Giovanni i Die Fledermaus (2002), Manon (2003), Die 

Entführung aus dem Serrail (2004), Wozzeck (2005 i 2009), La Fanciulla del West (2007), Le Grand Macabre 

(2009), Mahagonny i  Adriana Lecouvreur (2010), Król Roger,  Quartett,  Tristan & Isolde i  Oedipe (2011), Le  

Duc d’Albe (2012),  Erwartung /  Il  prigioniero (2013),  Madama Butterfly,  Daphne i  El  Holandés  Errante 

(2014), L’Elisir d’Amore,  Pelléas et Mélisande e  Il trovatore (2015),  Don Carlo,  Norma i  La Bohème (2016), 

Alceste i Jeanne d’Arc (2017), i Frankenstein, Turandot i Manon Lescaut (2019).

Finalment, la seva feina per a escenografies urbanes l’han portat a participar, entre d’altres, a la Fiesta de  

Fin Milenio de Santiago de Compostel·la, a l’espectacle inaugural del Fòrum Universal de les Cultures de 

Barcelona 2004, així com a l’Exposició Internacional de Saragossa 2008 i a l’espectacle ofert a l’Exposició  

Universal  de  Shanghai  del  2010  titulat  The  window  of  the  city.  També  ha  participat  en  el  disseny 

d’esdeveniments de menor escala com ara els Premios Ondas o els Premios Max.

El seu treball ha estat reconegut amb el Premi de la Crítica de Barcelona de 1996, 1998 i 2009. L’any 2000 va  

rebre l’Irish Times Theater Award a la Millor Escenografia per Barbaric Comedies i el passat mes de maig va 

estar nominat en la categoria de Millor Escenògraf al The Internaional Opera Awards 2017.

Actualment està preparant, entre d'altres, L’Amore dei Tre Re (La Scala de Milan) i Idomenée (Ópera de Lille i 

Berlin).

Premis

Nominació als International Opera Awards 2017 en la categoria d'Escenografia.

Premi de la Crítica de Barcelona 2009 a la Millor Escenografia: "La casa dels cors trencats".

Irish Times Theater Award 2000: "Las Comedias Bárbaras".

Premi de la Crítica de Barcelona 1998 a la Millor Escenografia: "Farsa y licencia de la reina castiza".

Premi de la Crítica de Barcelona 1996 a la Millor Escenografia: "La cabeza de dragón".
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Quentin Clemence

Quentin Clemence, nascut  a Glastonbury, Anglaterra. Clemence es va 

formar a Londres, va estudiar belles arts al Goldsmiths College, amb un 

especial interès en les instal·lacions i les arts de performance. 

Es va traslladar  a Irlanda i  després al  sud d’Europa treballant durant 

molts anys amb un petit circ i com a titellaire. Des del 1986 viu i treballa 

en una empinada vall a la base de la muntanya de Montserrat, prop de 

Barcelona. 

El 2002 va ser guardonat amb el premi Sabastià Guasch (FAD, Barcelona) per la seva contribució a l’òpera  

Lucrecia Borja de Carles Santos per la inauguració del Teatre Lluire de Barcelona. 

L'estiu de 2002 va exposar els seus autòmats al museu del Fòrum Caixa, en el marc del 20è aniversari de la  

galeria d'art Mont Mont Sala. El mateix estiu va ser convidat a exposar per a la inauguració de l'exposició de  

surrealisme al Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Museum a Düsseldorf.  El  2002, davant la demanda 

creixent de la seva obra, va deixar de banda la performance i les titelles per dedicar més temps a l'escultura.  

Actualment, es dedica a  les ombres, reflexos i diferents òptiques en l'àmbit virtual.

Contribució ópera de Carles Santos L'Adeu de Lucrècia Borgia (00:53 – 1:04):

https://www.youtube.com/watch?v=HSg8jqU2gSQ
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