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“Quien nos habla, me da la impresión, es siempre el acontecimiento, lo insólito, lo
extraordinario: en portada, grandes titulares. Los trenes sólo empiezan a existir cuando
descarrilan y cuantos más muertos hay, más existen. Es necesario que tras cada
acontecimiento haya un escándalo, una fisura, un peligro, como si la vida no debiera
revelarse nada más que a través de lo espectacular, como si lo elocuente, lo significativo
fuese siempre anormal: cataclismos naturales o calamidades históricas, conflictos sociales,
escándalos políticos… La prensa diaria habla de todo menos del día a día. La prensa me
aburre, no me enseña nada; lo que cuenta no me concierne, no me interroga y ya no
responde a las preguntas que formulo o que querría formular. Lo que realmente ocurre, lo
que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? Lo que ocurre cada día y vuelve cada
día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de
fondo, lo habitual, ¿cómo dar cuenta de ello, cómo interrogarlo, cómo describirlo? Interrogar
a lo habitual"

Fragment del capítol¿Acercamientos a qué? del llibre Lo infraordinario
de Georges Perec traduït per Mercedes Cebrián

En escena ens imaginem un espai a quatre bandes amb alguns mobles que recordin
una habitació. Dins d’aquest espai i en diferents moments, un grup de persones ens mostra
la seva intimitat. Tots els personatges han habitat aquesta habitació i veiem les seves
accions més quotidianes, com una superposició de records i històries: algú es renta les
dents, algú dorm, algú juga als escacs, algú escriu, algú es masturba, algú parla per telèfon
sobre Mark Rutte, algú llegeix La muntanya màgica... i, al centre d’aquestes accions
quotidianes, un televisor que governa l’escena. El televisor retransmet la notícia d’un succés
real: l’accident de Germanwings que en el 2015 va causar la mort de 150 persones.

ASPECTE GLOBAL D’UNA QÜESTIÓ vol ser una peça de teatre inspirada, principalment,
en el text "Deux cent quarante-trois cartes postales en couleurs vèritables" de Georges
Perec i en la novel·la gràfica "Building Stories" del dibuixant i escriptor nord americà Chris
Ware. Aquests referents juntament amb el dispositiu escènic volen establir un diàleg entre
un fet extraordinari i un de quotidià. El treball consisteix a establir relacions entre les dues



capes (realitat/ficció) per generar noves línies de pensament al cap de l’espectador. Dues
situacions aparentment no relacionades acaben creant una nova realitat pel fet de compartir
el mateix espai i temps. El que volem és traslladar a escena la proposta de Perec d’observar
el fet comú amb ulls perplexos.

El que veurà l’espectador serà les diferents històries que es van desplegant al voltant d’un
sol espai (un dormitori) en forma de records i vivències. Aquest espai es troba habitat per
cinc persones que en diferents temps han viscut en aquest dormitori. L'espai es va
carregant de les experiències dels protagonistes que van deixant petjada. A nivell formal,
l'obra és una investigació de com traslladar el llenguatge de la novel·la gràfica a escena fent
servir la simultaneïtat d'escenes i l'utilització de marcs al terra com a paral·lelisme de les
vinyetes. Aquest és un treball de creació que posa el focus en l'intèrpret i en la seva
capacitat de generar escenes a partir d'improvisacions. Amb aquest dispositiu l’obra mostra
de quines diferents maneres ens afecten els fets quotidians del dia a dia i aquells més
externs com podria ser un canvi de govern, una crisi econòmica o un fet extraordinari com
un accident d'avió.

Per sobre d’aquesta proposta planeja, a més de l’obra de Georges Perec i Chris Ware, la
sospita que aquest nou treball serà una performance que obeeix als imperatius d’alguna
neurosi personal relacionada amb la gestió de les emocions o, allò que en petit comité, dins
de la companyia, denominem teatre psicològic.

Sobre el succés de Germanwings
El 24 de març de 2015 l’AIRBUS A320 de la companyia aèria Germanwings va enlairar-se
de Barcelona amb destinació Düsseldorf. Segons la versió oficial de les autoritats en
analitzar la caixa negra, uns 27 minuts després de l’inici del vol, l’avió agafa altitud de creuer
sobrevolant els Alps francesos. Fins aquest moment, tot succeeix amb total normalitat. En
aquell moment, el pilot decideix sortir de la cabina, segurament per anar al lavabo, deixant
el comandament del vol al copilot Andreas Lubitz de vint-i-set anys. A partir d’aquell
moment, l’avió començar a perdre alçada. Segons el fiscal que va portar el cas, sembla ser
que el copilot va prémer expressament el botó de descens. El pilot, sense poder entrar a la
cabina perquè estava bloquejada des de dins, i en veure que l’avió està en descens,
comença a picar a la porta per poder entrar. Però no hi ha cap resposta per part del copilot.
Tampoc a les trucades d'emergència de la torre de control, que veia un canvi perillós en
l’altitud de l’Airbus. Aquesta escena de descens frenètic dura tan sols 8 minuts, fins que
l’avió s’estavella als Alps francesos. Totes les 150 persones a bord moren a l'acte. A partir
d’aquest accident, es van reformular els protocols de salut mental sobre els pilots, ja que la
defensa de les víctimes va assegurar que Lufthansa va ser negligent perquè no va fer
passar controls i proves a algú que en els darrers anys havia patit una depressió amb
tendència suïcida i en els darrers mesos havia estat diverses vegades en baixa per
depressió. Finalment, el juny del 2020 surt la sentència, indemnitzant a les víctimes però
sense cap puniment a la companyia Lufthansa.

Molts han estat els interrogants sobre aquest accident i diverses teories de la conspiració
van aparèixer per intentar explicar l’inexplicable: un home se suïcida estavellant un avió



amb 150 persones. En els grans accidents tràgics, el record de les víctimes implica explorar
el seu món quotidià. Els diaris, les televisions i els homenatges relaten el dia a dia
d’aquestes persones i és aquí, on el pathos es produeix. Davant l’extraordinari, la pèrdua
del que és insignificant i quotidià ens aclapara. I és per entendre el fet inexplicable, que
tornem a lo infraordinari, a veure si en aquest entramat diari hi trobem explicacions.

En aquest estrany moviment pendular és on ens volem situar amb aquest nou treball.

Sobre la dramatúrgia

La nostra intenció és que l’espectador sigui testimoni de les accions més quotidianes dels
personatges i els acompanyi en l’habitar d’aquest espai. És mitjançant aquesta observació
d’allò comú que es pot aconseguir l’efecte que busquem: que allò petit i quotidià, però
profundament carregat de potencialitat de realitat, floreixi, surti a la llum i es desvetlli per
poder establir un diàleg amb el gran esdeveniment que permet una mirada nova sobre la
realitat.

El resultat d’aquesta trobada entre les dues dimensions és una mirada estètico-política que,
per la seva estranyesa, ens permet una mirada renovada sobre el món. En aquesta mirada,
les coses, els esdeveniments i els comportaments ja no són allà “de per sí”, de manera
naturalitzada i acrítica, sinó que es presenten com a material per a ser pensat, una realitat
que cal tornar a aprendre i conquerir. Aquesta intervenció sobre la temporalitat necessita la
perversió en la relació entre el temps ficcional, el temps de la visió de l’espectador i el temps
capitalitzat de la successió constant de les imatges espectaculars, planes i immediates dels
mitjans de comunicació.

“Las procesiones representan escénicamente pasajes especiales de una
narración. La escenografía las marca. En virtud de su narratividad habita en
ellas un tiempo propio. Por eso no es posible ni tiene sentido acelerar su
proceder."

BYUN-CHUL HAN La sociedad de la transparencia

Aspecte global d’una qüestió convoca, per tant, una mirada de l’espectador que acaba
esdevenint creadora en virtut de la desacceleració. L’espectador ha de practicar el que
anomenem la paciència del voyeur per reconstituir els significats de les accions i els
esdeveniments, per tal que l’autèntic esdeveniment es desvetlli en el diàleg entre temps i
mirades subjecte-objecte, espectacle-públic, voyeur-objecte de desig.





Alguns referents visuals



Alguns referents cinematogràfics 71 fragmentos de una cronología
al azar (Michael Haneke), Vidas Cruzadas (Robert Altman), En Construcción (José Luis
Guerín), Sobre lo infinito (Roy Andersson)

Alguns referents literaris De qué hablamos cuando hablamos de amor
(Raymond Carver), Lo infraordinario (Georges Perec), La vida instrucciones de uso
(Georges Perec), La mort del comanador (Haruki Murakami), Aquí (Richard McGuire),
Building Stories (Chris Ware)

Equip artístic

Una creació d’ATRESBANDES (Albert Pérez Hidalgo, Mònica Almirall i Miquel Segovia)
Dramatúrgia: Albert Boronat
Intèrprets: Mònica Almirall, Miquel Segovia, Albert Pérez, Mariona Naudín i Nicolás Carbajal.
Disseny de llums: Ana Rovira
Espai escènic: Pau Masaló
Espai sonor: Miquel Segovia
Vestuari: Adriana Parra
Producció artística: Imma Bové i ATRESBANDES
Una co-producció del Festival Grec de Barcelona, el Festival de Otoño de Madrid, CIELO
DRIVE i ATRESBANDES.
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