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Un buit amb la nostra forma, el nostre
negatiu, la nostra ombra. La mònada
irreductible d'un mateix no és el jo, sinó
la seva absència; aquest és el camí que
segueix la peça. S'escolten les veus
d'ella mateixa en un intent de
comprendre, autosuggestionar-se i
oblidar-se de la seva particularitat fins a
la desintegració.

La teleologia de la consciència és
desprendre's d'ella mateixa, recuperar
el buit que un dia va ser. O són tots
aquests records i somnis autofigurats,
el revers d'una realitat que és alguna
cosa més que el pensament d'un jo? 

En somnis somio amb una dona, soc la
dona que somio, però no soc aquesta
que soc, sinó una altra, encara que
també m'anomeni a mi mateixa amb el
nom de "jo".

Escoltes una veu. Ets tu mateixa. Sones des de
la boca d'un gramòfon operat per ningú.
Present i a la vegada no palpable vas seguint
la polifonia omnipresent de veus hipnòtiques
en to i lletra, un "jo" en fuga, perdent-se,
buscant-se, escapant i retornant de si a si
mateix fins allà on arribi la possibilitat d'encara
ser aquest "jo" que és. Desmaterialitzant-se se
segueix la identitat pròpia fins al límit de
l'existència solipsista, negant-se i desitjant-se,
recordant l'oblit i rebutjant la consciència del
present. 

En l'espai una dona sola; una infinitat
d'oracions autògenes configurant la identitat.
És l'espai on es desintegra la unitat de
consciència que és el jo. I un cop la percepció
d'unitat del si mateix es desfigura, la figura
també es perd, s'esborra, es desfà; la imatge
d'un mateix esdevé interferències, esbossos,
possibilitats de presència.

El cos és mogut pel teixit textual dels imbricats
passatges de la noesi en cerca de si mateixa,
configurant l'estructura de la peça. A través de
diferents dispositius sonors que distorsionen
l'espai (com ara un gramòfon, un telèfon, la
pròpia veu omnipresent, l'ombra d'un mateix,
ella i la imatge d'ella mateixa) es va
manifestant la intenció irreversible d'endinsar-
se cada cop més en la realitat última del jo
mateix, descobrint en cada capa inconscient
en la qual es va submergint la realitat del
concepte d'identitat. I és que què s'amaga
sota l'aparença del jo? El buit. 

SINOPSI



PRESÈNCIA
DE L'ESPAI

Un gramòfon que és un ull i una boca, parla i mira
amb un feix de llum. Un telèfon que sona i
transfigura les veus. Una bombeta zenital que
pendula i fumeja com un encenser. Dues
butaques: en una ella; en l'altra també ella.
Asseguda davant l'aparença d'una persona que
parla amb diferents veus. Les ombres parlen i
sonen i desprenen la seva flaire, els sons es
retorcen i s'esmicolen amb la punta dels dits, la
llum desfigura allò que toca, ho altera, la imatge
s'esborrona, es fa borrosa, es perd i se satura, el cos
s'escapa d'un i deixa de ser cos. Un conglomerat de
ràdios sonen amb la seva veu i distorsionen l'espai
a través d'interferències i sintonitzacions. Tot és
l'espai, i l'espai és tot el que passa, perquè és
aquest l'únic lloc inevitable i ineludible; aquell lloc
amb la qual la ment es representa a si mateixa.

És aquí i no és, el lloc on desperta de
nou una vegada i una altra i cada cop
és ella més l'espai i cada cop menys
ella mateixa, on l'espai la conforma i
la transforma i fa que ella
s'esdevingui, perquè l'espai i tot el
que hi passa és ella. La dinàmica
espacial configura, a través de la
ubiqua presència sonora, un espai
malsonant (de malson), l'abisme del
deliri propi i de la consciència que es
busca i s'escapa a ella mateixa d'ella
mateixa. L'espai és la ment, la
representació del subliminal, la
manifestació del reprimit. L'espai és
on s'és; no un pensament de l'espai
sinó l'espai en un pensament. Tot és
la ment.



La creació segueix dues línies de
treball. La primera és la de la
interpretació. L’interès interpretatiu
de la companyia recau en investigar
i extreure un llenguatge que
sorgeixi de la simbiosi entre dansa i
teatre físic. Dins d’aquest
llenguatge, la recerca de material
concret per a les creacions es duu a
terme a partir d’improvisacions,
l’escolta i la relació amb algun altre
cos, l’espai, la música o el text. I això,
ens porta a la segona línia de treball;
la que consisteix en l’estètica de les
creacions. La companyia concep
l’espai escènic com un punt de
trobada entre tots els elements que
el conformen: intèrpret, text,
música, llum, espai, vestuari, etc. És
per això, que la composició escènica
es genera a partir del que
anomenem atmosferes, ja que el
que es treballa consisteix a generar
un espai on tots els elements
generin una imatge en moviment,
sense jerarquies i, com ja aporta la
mateixa paraula que ho defineix,
una atmosfera no es concentra en
allò palpable que la constitueix, sinó
en la sensació o representació
impalpable i subtil que evoca.
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FITXA
TÈCNICA

LA COMPANYIA NO DISPOSA DE: 

-     6 focus tipus PAR o retalls.

-     1 Llum stroboscòpica o flaix led

-  1 Taula de so amb diversos
canals per connectar els múltiples
altaveus. I taula de llums.

- Diversos monitors de mida
mitjana per donar suport als
altaveus de les ràdios.

LA COMPANYIA DISPOSA DE:

-    2 butaques

-    1 Taula petita

-    1 Gramòfon

-    Elements electrònics

-    Làmpara penjant

-    Diversos altaveus 

-    Maniquí

La peça consta de pocs elements tècnics. La complexitat rau en la seva
coordinació i l’elaborada coreografía que componen.

La majoria de so i de llum es treballa de forma diegètica. Només en alguns
moments, i també per efectes dramatúrgics, la llum apareix des d'elements
forans a l'escena o el que sona ho fa a través dels altaveus generals de
l'escenari.



LA
COMPANYIA

La companyia Uku Pacha, formada per Ariadna Grau i Ferran Gordillo, es forma
l’any 2016 per investigar i aprofundir en l’àmbit del teatre físic i la dansa
contemporània. 
L'any 2018 desenvolupen en diferents tallers la seva metodologa de treball a través
de la improvisació com a motor de creació que culmina en la creació i direcció
d’una obra col·lectiva de teatre físic anomenada “Fumando espero… (L’apocalipsi)”.
L’obra és estrenada a la Sala la Planeta de Girona. 

El mateix any creen i interpreten “El que es veu als ulls d’una bèstia”, una peça de
site-specific que és estrenada dins del festival VIBRA de Girona 2018. 

El 2019 la companyia participa en diferents tallers d’investigació a la ciutat de
Buenos Aires, al voltant de la UNA (Universidad Nacional de las Artes) de Buenos
Aires.

Durant el 2020 la companyia elabora, dirigeix i participa en un seguit de tallers
d’investigació creativa a espais no convencionals, centrant-se en les possibilitats
dramatúrgiques i interpretatives que ofereixen certs espais naturals. Els tallers
culminen amb l’exposició de diferents peces en espais com el castell de Tona, les
rodalies del pantà de Sau i Sant Martí de Querós.

El 2021 estrenen la peça “Nunc Stans” on continuen investigant en la hibridació del
teatre físic i la dansa amb una atmosfera tècnica i plàstica com a mitjà 
 dramatúrgic. Tal atmosfera consisteix en una configuració d’inputs visuals i sonors
a través d’una escenografia composta de televisions i ràdios per tal d’aprofundir en
les imbricacions inconscients i capacitats seductives dels mitjans mediàtics sobre
la identitat personal.



La companyia centra la seva investigació en dues línies de treball. La primera
consisteix a investigar al voltant de la hibridació tècnica i interpretativa entre el
teatre, el teatre físic i la dansa. La segona lína de treball consisteix a elaborar
una metodologia de treball que permeti inserir aquest treball en un context
dramatúrgic.

El llenguatge artístic que la companyia encara desenvolupa a través dels seus
tallers i creacions consisteix en trobar el punt d’unió entre el teatre, el teatre
físic i la dansa. La intenció és poder dur a terme una interpretació de caràcter
físic i emocional que no es vegi truncada al coincidir amb escenes pròpiament
de teatre o caire “dansístic”, permetent a l’intèrpret moure’s per les diferents
disciplines sense cisma, construint com a resultat un treball interpretatiu que
permeti potenciar les capacitats creatives.

En l’àmbit de la metodologia de treball, la companyia ha procurat generar un
estil de treball que parteixi de la configuració d’un marc plàstic o temàtic que
permeti recercar el material escènic de l’obra a través d’improvisacions.
Aquestes improvisacions, a part d’esdevenir-se en la interpretació i el
moviment de l’intèrpret, s’esdevenen també en els diferents mitjans que
conformen l’escena, com ara a nivell sonor, espacial, plàstic, lumínic o
dramatúrgic.

LÍNIES DE TREBALL I
INVESTIGACIÓ



En conseqüència, es desenvolupen espais dramatúrgics que permeten fer
avançar l’acció a través de la sinergia no jeràrquica de tots els elements
escènics, facilitant-ne el desplegament del seu potencial creatiu i dramatúrgic.
La companyia va batejar com “atmosferes” el resultat escènic que conjunta el
treball de l’intèrpret i la resta d’elements escènics en un resultat dramatúrgic
que cedeix la prioritat a l’experiència plàstica, visual, sonora i física junt amb la
lingüística i conceptual.

El misteri, entenent com a misteri l’espai especulatiu únicament intel·ligible a
través dels sentits i l’experiència pròpia, és l’àmbit conceptual i físic on la
companyia indaga per tal de materialitzar propostes escèniques que
afavoreixin la vivència i la presència de conceptes allunyats de la quotidianitat.
Explorar noves formes batejades amb el nom de misteri, significa eludir la
nostra forma de comprensió del món quotidiana, d'endinsar-nos en allò que no
som capaços encara d'imaginar, però que sabem que és necessari aproximar-
nos-hi. Creiem que només l’escena té les capacitats per transcendir el pes de la
vida quotidiana. És l'espai de l'escena el ritual mil·lenari on l'ésser es troba amb
si mateix, i l’únic on és capaç de transcendir-se.



Ariadna Grau Ferran Gordillo

CIA. UKU
PACHA

Graduada en arts escèniques a l’ERAM,
Universitat de Girona (UdG). 
Formació d'un semestre a la Universidad
Nacional de las Artes (UNA) de Buenos Aires,
especialitzant-se en dansa, teatre físic i noves
tecnologies en escena. 
Actualment acabant la formació professional
en dansa contemporània a Àrea, Dansa i
creació de Barcelona.

- Intèrpret/ballarina a l’obra “Sweet Fever” de
Pere Faura dins del Festival Temporada Alta
(Girona)

- Intèrpret en l’obra de “Fumando espero…
(l’apocalipsi)” de la Cia. Elip6 a la Sala la
Planeta el Maig de 2018.
- Creadora i intèrpret de “El que es veu als ulls
d’una bèstia” dins del Festival VIBRA de
Girona el desembre de 2018.

- Ajudant de direcció i producció en
pràctiques amb la Cia. Joan Català en l’obra
“5.102m/s” presentat a Fira Tàrrega 2018.

- Ajudant de direcció en pràctiques amb la
Cia. Big Bouncers en l’obra “Si estiguéssim
soles a l’univers…. seria una gran pèrdua
d’espai…” presentat al Mercat de les Flors
l’Abril de 2019. 

Ha participat en tallers impartits per la Cia.
Malpelo per Brandon Lagaert de la Cia.
Peeping Tom, per David Climent de la Cia.
Los Corderos i Cecilia Colacrai del col·lectiu
Big Bouncers.

Graduat en arts escèniques per l’ERAM,
Universitat de Girona (UdG). 
Formació d'un semestre a la Universidad
Nacional de las Artes (UNA) de Buenos Aires,
especialitzant-se en direcció, dansa i
escriptura. 

- Director i intèrpret en l’obra de “Fumando
espero… (l’apocalipsi)” de la Cia. Elip6 a la Sala
la Planeta el Maig de 2018.

- Creador i intèrpret de “El que es veu als ulls
d’una bèstia” dins del Festival VIBRA de Girona
el desembre de 2018.

- Ajudant de direcció en pràctiques amb la Cia.
Chroma Teatre en l’obra “Prácticas de vuelo
para acabar con el olvido” presentat a Fira
Tàrrega 2018. 

- Ha participat en tallers impartits per la Cia.
Malpelo i per Brandon Lagaert de la Cia.
Peeping Tom. 

-  Intèrpret a "Pràcticas de vuelo para acabar
con el olvido" de Chroma Teatre al Festival
Tangent de Barcelona 2019.

- Dramaturg d'obres com "Agua para las
plantas", "Al vino siempre le faltan días",
"Madera para el fuego" i "La noche de los
perdidos". 

- Escriptor del poemaris "Cenotafio", "Lo que la
palabra ha unido", "Las postrimerías del habla"
i "Enso"



CONTACTE
ciaukupacha@gmail.com

+34 697 618 904
+34 687 592 754


