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BRIEFING
Projecte
SOLAR
Centrals fotovoltaiques de magnituds enormes encimenten camps de cultiu. Miralls negres cablejats substitueixen espigues de blat.
Què cantaran els treballadors del camp, quan el camp sigui una central elèctrica?
Un ritual catàrtic on multitud de testimonis reals ens parlaran de la problemàtica generada per la desregularització de la transició
energètica. Una àgora pública on escoltar veus diverses, cants atàvics i impactes electromagnètics.
Els caragols mecànics somien en tempestes elèctriques?
Companyia
Mos Maiorum és un col·lectiu teatral de Barcelona fundat el 2015. Està especialitzat en teatre documental i polític i aposta per col·locar
l’espectador dins de la situació escènica utilitzant formats immersius. D’aquesta manera converteix l’escenari en una àgora pública
des d’on reflexionar col·lectivament sobre temàtiques que generen conflicte social. Utilitzar l’escena per a fer catarsi col·lectiva transformadora.
Té 3 espectacles en gira, ha guanyat diversos premis entre els que destaquen l’Adrià Gual ‘17, Cia. Resident del Teatre Lliure ‘19.
Motivacions
Després de parlar de migració, gentrificació i comportaments gregaris, seguint la mateixa línia política i artística que ens caracteritza,
tenim la necessitat de portar a l’àgora pública un altre cop una temàtica que genera conflictivitat social evident. La implementació de
l’anomenada transició energètica s’està duent a terme de manera caòtica i seguint els mateixos models econòmics que ens han dut
al desastre.
Per altra banda, un cop la pandèmia de la COVID està clarament en retrocés, és el moment de retrobar-nos com a companyia amb el
nostre format teatral propi: l’aglomeració, l’experiència immersiva i l’acte col·lectiu.
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MOS MAIORUM
Mos Maiorum és un col·lectiu teatral de Barcelona fundat el 2015.
Està especialitzat en teatre documental i polític i aposta per col·locar
l’espectador dins de la situació escènica utilitzant formats immersius.
D’aquesta manera converteix l’escenari en una àgora pública des
d’on reflexionar col·lectivament sobre temàtiques que generen conflicte social. Utilitzar l’escena per a fer catarsi col·lectiva transformadora.
Mos Maiorum utilitza sovint la tècnica del verbatim. El verbatim consisteix a crear una dramatúrgia a partir d’entrevistes i enregistraments
sonors a testimonis que els intèrprets reprodueixen el més fidelment
possible, amb totes les seves pauses, accents, imperfeccions i matisos, creant un efecte de veracitat que difumina a l’actor i transporta
els testimonis de les gravacions directament a escena.
El col·lectiu està format per l’Alba Valldaura i l’Ireneu Tranis conjuntament amb els col·laboradors habituals: la Clàudia Vilà com a dissenyadora espaial i en Guillem Llotje a l’espai sonor.
Actualment la companyia compta amb tres espectacles en gira: MOS
MAIORUM: el costum dels avantpassats, que versa sobre les migracions a la frontera sud espanyola, amb més de 53 funcions fetes per
tota Espanya, GENTRY, estrenat al Festival GREC ‘18 i que va rebre
el premi Adrià Gual ‘17 de l’Institut del Teatre i la Diputació de Barcelona i TURBA, estrenat al Teatre Lliure el gener de 2020.
Mos Maiorum va ser la companyia resident del Teatre Lliure l’any
2019.
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PUNT DE PARTIDA
La tardor del 2019, a correcuita i sense planificació, es van aprovar, tant
a Catalunya com al País Valencià, els decrets que regulen les mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables
amb l’objectiu d’arribar a un 50% de generació elèctrica renovable abans
de l’any 2030.
Aquests decrets Llei, molt generalistes, faciliten els tràmits per implantar
macro-projectes industrials de producció eòlica i fotovoltaica sense gairebé requisits ambientals, socials i econòmics i sense la participació pública
de les zones afectades.
Aprofitant la finançament dels fons europeus i els baixos preus del terreny
agrícola de zones rurals, grans empreses de l’oligopoli energètic i grups
d’inversió internacionals veuen com una oportunitat de negoci immillorable cimentar camps de cultiu fèrtils dedicats al cultiu alimentari per construir-hi milers d’hectàrees de plaques fotovoltaiques.
Tot i l’oposició de la unió de pagesos, alguns agricultors ofegats pels
baixos preus dels productes agrícoles, incapaços de competir amb el preu
de productes importats i seduïts per la promesa d’unes rendes estables
abandonen la seva activitat i cedeixen els seus terrenys per pocs diners a
aquestes empreses.
Actualment, només als països catalans, hi han projectats més de 7.000
hectàrees de plaques fotovoltaiques sobretot centrades en territoris de
ponent i terres de l’Ebre. Aquesta xifra va en augment.
Article: https://drive.google.com/file/d/1d4ZFlwS0cMeHld3MHppI8HaaG
CTM9Wsk/view?usp=sharing
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CONCEPTES MOTOR
Mos Maiorum agafa aquest tema com a punt de partida pel seu proper espectacle. Una problemàtica complexa que exposa clarament moltíssimes contradiccions que com a societat necessitem abordar.
És sostenible produir molta energia solar però importar la pràctica totalitat del
blat que consumim?
Cal renunciar a la sobirania alimentària per aconseguir el canvi energètic?
La desaparició del món rural és un efecte col·lateral de la transició energètica?
La sostenibilitat energètica es basa en la manera com obtens l’energia o en la
reducció del seu consum?
Necessitem un canvi de model energètic o un canvi de model econòmic?
Qui controlarà l’energia, les mateixes empreses de sempre?
Estem davant d’un nou boom constructiu tan típic de l’economia espanyola?
Estem aplicant vells models d’economia extractiva per a realitzar el canvi energètic?
Aquesta problemàtica també ens suggereix contradiccions conceptuals que
ens interessa explorar:
Progrés - Tradició
Rural - Urbà
Terra - Vidre
Aliment - Electricitat
Ritual - Industrial
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METODOLOGÍA
L’esquema de treball per aquest projecte consistirà en les següents
fases:
1. Recerca d’informació
En el procés de documentació es busca tota la informació bibliogràfica
sobre la problemàtica:

4. Selecció del material auditiu i classificació dels continguts
Amb les entrevistes realitzades, es fa una selecció de materials auditius.
S’extreuen els testimonis claus ja sigui per la informació, el to o el punt
de vista i es classifica per temàtiques.
5. Elaboració de la dramatúrgia i edició de les entrevistes

Antecedents
Motius
Característiques dels projectes
Localitzacions afectades
Impulsors
Beneficis
Impacte i conseqüències
perspectives de futur
2. Planificació del treball de camp
Selecció de zones, individus, col·lectius, institucions i empreses interessants per entrevistar.
Concertació d’entrevistes i cites amb els testimonis clau.

Treball dramatúrgic per tal de dissenyar el viatge de l’espectador a
través dels àudios seleccionats i crear un discurs mitjançant la contraposició, l’aïllament o la superposició.
6. Assajos i posada en escena
La previsió del calendari d’assajos és de tres mesos. La primera fase
consistirà en un mes de recerca de material escènic físic, visual, musical
i ritual suggerit per la temàtica. Recerca de materials escènics “sensibles” no relacionats directament amb l’intel·lecte ni la racionalitat.
Posteriorment i durant el transcurs de dos mesos implementació i fusió
del material escènic trobat amb el contingut documental de la recerca.

3. Treball de camp
Viatge a les zones d’interès detectades
Realització de les entrevistes concertades
Recerca de testimonis locals complementaris
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DRAMATÚRGIA
L’eix dramatúrgic sobre el qual orbitarà la peça serà indubtablement la contradicció conceptual que ens suggereix la temàtica:
menjar vs. electricitat.
Entenent “menjar” amb tota la seva amplitud simbòlica: Tradició, arrelament,
cant, processó, territori, vincle amb la terra, els cicles estacionals, ancestres,
comunitat...
I entenent “electricitat” com a símbol industrial, tècnic, urbà, massiu, impersonal, individualista, competitiu...
L’acte que proposem és un acte ritualístic col·lectiu; una litúrgia centrada en el
menjar, potser concretament en el blat (ja sigui moldre gra, pastar farina, coure pa o tot progressivament). Un acte realitzat en conjunt pels assistents que
serveixi com a marc per a invocar testimonis que ens expliquin de primera mà
què està passant al territori (a través del verbatim) i, mitjançant el cant i l’acció
física, fer conjuntament un conjur catàrtic per tal de focalitzar les nostres voluntats cap a un canvi.
Imaginem-nos pastant farina en grup en un espai escènic il·luminant amb làsers mentre sentim en directe un cant de sega amb base electrònica que es
lamenta de la pèrdua d’identitat.
Imaginem-nos seguidament escoltar un testimoni que ens relata quin bon negoci és i quants diners fa buscant terrenys barats per a empreses energètiques.
Imaginem-nos cantar conjuntament mentre sentim olor de pa coent-se.
Imaginem SOLAR.
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ESPAI ESCÈNIC

Per al disseny de l’espai escènic de Solaris volem explorar la idea
d’inversió i d’immersió. D’inversió en el sentit literal i metafòric. Imaginem d’emmirallar-nos en un cristall negre que ens retorna la imatge capgirada i se’ns presenta així una nova perspectiva de nosaltres mateixos.
Tenint en compte la disposició del públic, què passaria si el pati de
butaques fos un escenari? Com ens rel·lacionaríem amb la idea de
col·locar-nos a l’àrea de l’acció? Seria la interacció entre el mateix públic
intrínseca al canvi de perspectiva? L’observació d’un pati de butaques
ens parla. Ens parla de l’ordenació, de les línies rectes. De passadissos.
El tractament de les imatges i els materials vol jugar amb les contraposicions i les contradiccions i amb la sinestèsia visual.
Un tractor llaurant vidre.
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EQUIP

a
Creació col·lectiva de
Mos Maiorum

Vestuari
Adriana Parra

Direcció escènica
Ireneu Tranis

Il.luminació
Per definir

Direcció visual
Clàudia Vilà

Producció
Muntsa Roca
Anastàtica Cultural

Dramaturgista
Per definir
Performers
Alba Valldaura
Martina Tresserra
Per definir
Assessor ritualístic
Marquet Sempere

Assessorament artístic
Mariona Naudín
Direcció tècnica
Sergio Roca
Comunicació
CÒsmica

Composició musical
Per definir
Espai sonor
Guillem llotje
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Hoja1

Cronograma producció SOLAR
2021
2022
Dramatúrgia
Desembre Gener
Febrer
Recerca d’informació
Procés de
i planificació del
documenta
treball de camp
ció

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Setembre

Octubre

Treball de camp
Residència
investigació a la casa
del teatre NU

Residència
investigació a
la casa del
teatre NU

Selecció d’
entrevistes i
elaboració de la
dramatúrgia
Equip artístic
Assajos amb actors

Desembre

Gener

Febrer

Març

Residència
creativa a
la casa del
teatre NU

Prèvies i estrena

Residència
tècnica per
definir

Prèvia al
festival de
llegendes

Fira
mediterrània
2022

Disseny d’espai
escènic
Disseny de vestuari i
caracterització

retocs i
modificacions

Confecció compra i
construcció

retocs i
modificacions

Pla de comunicació Desembre
Elaboració i
enviament de nota
de premsa i material
gràfic
Promoure els
intercanvis amb les
ràdios, la participació
de la cia en
programes de ràdio i
televisió
Celebració de la
presentació a
premsa principal.

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Acció
interessant
per mitjans
gràfics
(fotonotícia)

Página 1
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CRONOGRAMA
PRESSUPOST
DESPESES

INGRESSOS
Teatre Nu

Treball de camp
Viatges

150,00 €

2.000,00 €

Fira mediterrania

5.000,00 €

Temporada Alta

5.000,00 €

Subvenció osic

10.000,00 €

Allotjament

0,00 €

Manutenció

150,00 €

Pre-booking

6.000,00 €

Subtotal 1 (preproducció)

300,00 €

?????

7.000,00 €

Fons propis
Direcció
Ireneu Tranis

38.000,00 €

4.000,00 €

Dramaturgista
??????

3.000,00 €

TOTAL
* en converses
1.500,00 €

Direcció visual/espai escènic
Clàudia Vilà

3.200,00 €

Assessorament escènic
Mariona Naudín

600,00 €

Performers
Alba Valldaura

3.000,00 €

Martina Tresserra

3.000,00 €

Marquet Sempere

3.000,00 €

Equip tècnic
Guillem Llotje - Disseny sonor

2.000,00 €

Adriana Parra - disseny vestuari

2.000,00 €

Sergio Roca - coordinació tècnica

2.000,00 €

????? - disseny d'il·luminació + tècnic

2.000,00 €

Producció Executiva
Muntsa Roca
Subtotal 1 (Sous)

2.000,00 €
28.300,00 €

Escenografia i vestuari
Construcció escenografia i atrezzo

5.000,00 €

Confecció i compra vestuari

1.000,00 €

Infraestructura i material tècnic
Lloguer i compra material tècnic
Fungibles

300,00 €

Comunicació
Tristán (vídeos)

1.500,00 €

SUBTOTAL 2 (Material i comun.)

7.800,00 €

Altres despeses
Transport escenografia
Allotjament
Viatges
Dietes residències
SUBTOTAL 3 (altres DESPESES)
TOTAL

1.000,00 €
0,00 €
300,00 €
300,00 €
1.600,00 €
38.000,00 €
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Alba Valldaura

Actriu llicenciada en interpretació d’art dramàtic i postgraduada en
educació en el teatre per l’Institut del
Teatre de Barcelona. Comença la seva
trajectòria d’estudis teatrals el 2005,
combinant-ho amb el treball d’actriu
en companyies infantils i d’àmbit familiar com; Pentina el gat, l’empresa
GAAC de Terrassa i País de Xauxa. En
el 2010 col·labora en la producció Garatge d’Or de la companyia alemanya
Familie Flöz. En el 2011 treballa com
a actriu en l’obra “Un mes al camp” de
Turguenev al Teatre Nacional de Catalunya. El mateix any debuta al Liceu de
Barcelona en l’òpera “Ariadne et Barbe
blue”. Durant 2012, realitza una obra de
creació pròpia basada en la història de
la seva àvia “Iaia, memòria històrica”,
la qual segueix presentant actualment
per diferents llocs d’Espanya. Durant
l’any 2016-17, treballa dins el projecte
Mos Maiorum estrenat en el festival
TNT 2017 de Terrassa. Octubre de 2018
estrena Llac, espectacle de creació pròpia juntament amb Nicolàs Carbajal, al
Festival TNT de Terrassa.

mosmaiorum.teatre@gmail.com
Tel. (+34) 635 106 006

www.mosmaiorum.info

