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Theatre Glej / 
Gregorciceva 3 / Ljubljana / Slovenia

El Teatre Glej de Ljubljana i l'Antic Teatre de 
Barcelona són dos teatres independents experimentals 
de tradicions i formats semblants, lluitant contra el 
mateix tipus de problemes en els seus respectius 
àmbits. Ambdues organitzacions estan compromeses en la 
recerca de nous conceptes i nous llenguatges de les 
arts escèniques, i en donar espai a les idees noves i 
fresques, i als artistes. La idea de col · laborar va 
néixer de les similituds entre les organitzacions. 
Atès que els dos teatres disposen d'un públic 
establert interessat en les arts escèniques actuals i 
innovadores, el concepte de col·laboració té tot el 
sentit. Tots dos volem establir una relació a llarg 
termini que comporti coproduccions artístiques i 
intercanvis de residències. La primera etapa d'aquesta 
col·laboració, és l'intercanvi d'actuacions existents 
entre els dos teatres. 

L'Institut Ramon LLull és un consorci públic  format 
pels governs de Catalunya i les Illes Balears que 
s'encarrega de la difusió exterior de la llengua i la 
cultura catalana. Una de les seves línies d'actuació 
és la internacionalització de la creació escènica 
contemporània en la que s'emmarca una col.laboració 
amb l'Antic Teatre de Barcelona, que comença amb la 
presentació del programa cav_a, al Glej Theatre de 
Ljubljana i que tindrà continuïtat els propers anys a 
d'altres ciutats europees 

Què és el cav_a ?
És un programa d'intercanvi cultural per compartir, 
entendre i donar a conèixer les pràctiques de creació 
escènica a Catalunya i les Illes Balears, i al mateix 
temps, aprendre sobre aquestes pràctiques en cada país 
d'acollida que es visita.Permetrà als artistes 
catalans i balears donar a conèixer el seu treball i 
les seves pràctiques de creació a les diferents 
comunitats que els acullin, compartint coneixements i 
interessos amb el públic i els professionals locals. 
Al mateix temps obrirà el camí perquè artistes 
d'altres països ens visitin de tornada a Barcelona, 
nodrint l'àmbit de les arts escèniques contemporànies 
d'una programació internacional, trobades i debats.
L’objectiu principal és facilitar les oportunitats 
perquè artistes de totes les nacionalitats puguin 
mostrar el seu treball a un públic més ampli, i 
ajudar-los a desenvolupar la seva relació amb el 
públic, creant un intercanvi fluid d'opinions que 
pugui portar a la generació de nous llenguatges de 
expressió i l'evolució de noves maneres de veure i 
comprendre les arts escèniques contemporànies.

Per què?

Volem treballar en noves produccions juntament amb 
d’altres centres que comparteixin la nostra filosofia, 
a més d'establir intercanvis directes ja sigui entre 
artistes, centres culturals o ciutats. Amb actuacions, 
tallers i ensenyaments compartits, crearem una via 
d'informació entre creadors i professionals de l'art, 
traient-los del seu aïllament i integrant-los en la 
comunitat, ajudant-los així a afrontar els reptes 
socials, polítics i professionals de l'artista-
ciutadà.
 

---- ---
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------------- --- -<--- més info a: 
www.glej.si  

www.anticteatre.com
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1r dia:  DIMARTS  20.12.2011
10:00-14:00 TALLER (PRACTICA FÍSICA)
Kreatorij / Dijaški dom Ivana Cankarja / 
Poljanska cesta 26 / Ljubljana 
EL CONDE DE TORREFIEL
Els artistes catalans i balears comparteixen la seva 
estratègia, pràctiques i mètode de creació actuals amb 
els participants.

El taller vol explorar les possibilitats de representació 
en escena del conflicte entre pensament i acció, entre la 
vida que passa dins nostre, simultàniament a la vida que 
passa per davant dels nostres ulls. Es treballarà amb 
dues eines: text i acció performàtica, a través de les 
quals es construiran possibles representacions d'aquesta 
realitat complexa i incoherent que tots experimentem.El 
taller està adreçat a tota classe de persones, amb o sense 
experiència en arts escèniques, que estiguin interessades 
en nous llenguatges de creació i expressió.
Els tallers són gratuïts, s'acceptaran sol·lícituds fins 
al 15 de desembre a info@glej.si  
El nombre de participants està limitat a 10.

14:00-17:00 FOOD FOR TALK 
Glej Theatre/Lobby/Gregorčičeva 3/Ljubljana
Espai per menjar junts i, amb fam i ganes, conèixer artis-
tes de Catalunya i les Illes Balears i artistes 
d’Eslovènia. Està obert a tothom.
               
TASTING FACES
Presentació informal dels dos organitzadors, i dels 
artistes catalans.

20:00 ESPECTACLE. Glej Theatre/Gregorčičeva 3/Ljubljana
GUILLEM MONT DE PALOL I JORGE DUTOR 
“Y por qué John Cage?”
Nous llenguatges del cos
+info: www.anticteatre.com  link: Show on tour

“Y por qué John Cage?” vol ser un estudi sobre el so, 
significat i cos, en un discurs donat. El poder del so de 
les paraules, so com a estructura, com dinàmica que 
viatja. Discurs sensorial i no significatiu. No volem 
significar, al contrari, volem dessignificar per 
endinsar-nos en el terreny del sensitiu, del relacional, 
del perceptiu i del corpori. El discurs pot ser qualsevol 
discurs. 
Guillem Mont de Palol es va graduar a la SNDO (School for 
New Dance Development) a Amsterdam el 2006. La seva obra 
se situa entre la dansa, la instal·lació, l'esdeveniment 
i la performance. 
Jorge Dutor va estudiar teatre i escenografia teatral a 
la RESAD de Madrid. Després d'un període de treball al 
cinema i televisió, ha treballat com a escenògraf i 
artista amb altres artistes com Sara Manent, Pere Faura i 
Aitana Cordero.

21:00 XERRADA AMB EL PÚBLIC 
Glej Theatre/Gregorčičeva 3/Ljubljana
Presentació dels dos organitzadors, Glej Teatre i Antic 
Teatre, i xerrada amb el públic sobre “Y por qué John 
Cage?” Moderat per Katarina Stegnar, una actriu,  balla-
rina i performer que treballa amb Via Negativa.

2n dia: DIMECRES  21.12.2011
10:00-14:00 TALLER (PRÀCTICA FÍSICA) 
Kreatorij / Dijaški dom Ivana Cankarja / 
Poljanska cesta 26 / Ljubljana 
GUILLEM MONT DE PALOL I JORGE DUTOR
Els artistes catalans i balears comparteixen la seva 
estratègia, pràctiques i mètode de creació actuals amb 
els participants.

INCORPORANT LA PRÀCTICA. Proposem una pràctica física que 
es pot presentar com a pràctica escènica alhora. Treballa-
rem des de la improvització guiada per arribar a situa-
cions escèniques inesperades i noves. Com gestionem el 
present i el no saber on anem? Utilitzarem la repetició i 
la transformació orgànica com a eines de treball per a la 
recerca d'aquest “no lloc”. Com passar del cos en moviment 
a la paraula i viceversa, de la paraula al moviment? Del 
text a la semiòtica passant per l'absurd i el musical.
Els tallers són gratuïts, s'acceptaran sol·lícituds fins 
al 15 de desembre a info@glej.si  
El nombre de participants està limitat a 10.
 
14:00-17:00 FOOD FOR TALK
Glej Theatre/Lobby/Gregorčičeva 3/Ljubljana
Espai per menjar junts i, amb fam i ganes,conèixer artis-
tes de Catalunya i les Illes Balears i artistes locals 
d’Eslovènia. Està obert a tothom.
                      
CAKE TO FACE
Seu amb l'artista i parla cara a cara durant un temps 
limitat. T'apuntes?

20:00 ESPECTACLE. Glej Theatre/Gregorčičeva 3/Ljubljana
SOCIETAT DOCTOR ALONSO 
“Volumen II”
Noves dramatúrgies
+info: www.doctoralonso.org

Habitar l'escenari sempre d'una manera diferent és l'objectiu 
d'aquesta companyia, que planteja ara una pista de ball on es barrejen 
un peculiar DJ, una dona que balla i alguns accidents poètics, per 
mostrar el que és menys espectacular: la poètica del que és patètic.
"Volumen II " és la trobada entre una ballarina que vol recuperar 
les ganes i el sentit de ballar davant del públic, i un músic que, 
acostumat a treballar sobre la improvització, es troba en la posi-
ció més convencional de fer-li de DJ. 
El públic contemplarà un espectacle que potenciarà allò que és 
patètic fins el límit i serà interrogat subtilment sobre la seva 
capacitat d'acceptar el patetisme com una realitat més de la 
condició humana.
La Societat Doctor Alonso (SDA): Tomàs Aragay, director escènic i 
Sofía Asencio, ballarina i dramaturga, co-dirigeixen la compan-
yia. Els agrada plantejar l'escena com un lloc on posar, allà on 
hi hauria d'haver espectacularitat, el que és menys espectacular 
possible creant així un desplaçament en la percepció de 
l'espectador.

21:00 XERRADA AMB EL PÚBLIC
Glej Theatre/Lobby/Gregorčičeva 3/Ljubljana
Presentació de les dues entitats organitzadores (Glej Teatre i 
Antic Teatre), seguida d'un debat amb el públic sobre "Volumen 
II", moderat pel director teatral Marko Bulc, Director Artístic 
del Teatre Glej. 

3r dia:  DIJOUS  22.12.2011
10:00-14:00 TALLER (PRÀCTICA FÍSICA) 
Kreatorij / Dijaški dom Ivana Cankarja / 
Poljanska cesta 26 / Ljubljana
SOCIETAT DOCTOR ALONSO
Els artistes catalans i balears comparteixen la seva 
estratègia, pràctiques i mètode de creació actuals amb 
els participants.

Tradicionalment la narració escènica ha estat construïda a 
partir de la idea del conflicte. És a dir, A i B tenen objectius 
diferents i lluiten entre si, amb estratègies pròpies, per aconseguir 
la seva finalitat. Nosaltres treballarem altres possibilitats de 
construir un discurs escènic no basat en aquesta oposició o tensió 
de divergències. Buscarem estratègies obliqües per permetre que A i 
B coexisteixin generant un nou camp poètic d'acció.
Els tallers són gratuïts, s'acceptaran sol·lícituds fins 
al 15 de desembre a info@glej.si  
El nombre de participants està limitat a 10.

14:00-17:00 FOOD FOR TALK
Glej Theatre/Lobby/Gregorčičeva 3/Ljubljana
Espai per menjar junts i, amb fam i ganes,conèixer artis-
tes de Catalunya i les Illes Balears i artistes locals 
d’Eslovènia. Està obert a tothom.
                       
TOASTING THOUGHTS
Mengem i intentem entendre què està passant a la pràctica de crea-
ció escènica a Catalunya i Eslovènia amb l'ajuda de Pau Gisbert, 
dramaturg i escriptor, Tanya Beyeler, intèrpret i creador, Marko 
Bulc, director de teatre i director artístic del teatre Glej i 
Andrej Kopac, un dramaturg, investigador, escriptor i artista.

20:00 ESPECTACLE. Glej Theatre/Gregorčičeva 3/Ljubljana
EL CONDE DE TORREFIEL
“Observen como el cansancio derrota  el pensamiento”
Teatre físic
+info: www.elcondedetorrefiel.com

Un dia vaig descobrir que la veritat de les coses apareix després 
d'una nit sencera sense dormir. Llavors em vaig passar un any 
sencer despert, volent conèixer-ho tot. Avui fa exactament un any 
que vaig decidir no tornar a dormir mai. Després de tot aquest 
temps he vist el paisatge auster, pròxim a un estat sense corrup-
ció, que lentament es desintegra per falta d'estímul intel·lectual.
El Conde de Torrefiel és un grup d'artistes que es van reunir a 
Barcelona per fer teatre. Les creacions del grup es basen en les 
arts plàstiques, la literatura contemporània i la performance. 
El seu objectiu és fer front a la realitat i superar els paràme-
tres de la paraula parlada, la transmutació de les constants de 
la comunitat en la poesia visual i escènica. Entre 2005 i 2009 
El Comte de Torrefiel va presentar diverses peces curtes, i el 
2010, totes aquestes peces van ser reunides a "La història del 
rei vençut per l'avorriment". "Observeu com el cansament venç a 
pensar" es va estrenar al Festival SISMO a Madrid.
 
21:00 XERRADA AMB EL PÚBLIC
Glej Theatre/Gregorčičeva 3/Ljubljana
Presentació de les dues entitats organitzadores, Glej Teatre i Antic 
Teatre, seguida d'un debat amb el públic sobre “ Observen como el 
cansancio derrota  el pensamiento”, moderat per Andrej Kopac, un 
dramaturg, investigador, escriptor i intèrpret d'una generació jove 
que ha col·laborat amb molts eslovens, i amb projectes internacionals.
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dan in ura: 20./ob 20h/
predstava: “And why John Cage?” / 
“In zakaj John Cage?”
avtorstvo in režija: Guillem Mont de Palol in Jorge Dutor
produkcija: Antic Teatre/ AdriAntic

dan in ura: 21./ob 20h/
predstava:: “Volumen II”
avtorstvo in režija: Tomàs Aragay in Sofia Asencio.
produkcija:: Teatre Lliure, Societat Doctor Alonso, 
EADC in Antic Teatre.

dan in ura: 22./ob 20h/
predstava: “Observe how tiredness defeats thought”
/ “Opazuj kako utrujenost porazi misel”
avtorstvo in režija: Pablo Gisbert Donat in Tanya Beyeler
produkcija: El Conde de Torrefiel, Antic Teatre.




