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Partícules Paral·leles
Del 12 al 28 de novembre

Escrita i dirigida per Ivan Andrade 
Repartiment: Àlex Sanz, Rina Ota, 
Roger Guitart, Laura Gaja, Andy 
Fukutome i Ivan Andrade

Durada: 1h 30min
Espectacle en català i japonès 
(amb sobretítols en català)

Premis i guardons

Festival Pedra Viva 2021
Menció especial del jurat per les 
interpretacions d’Andy Fukutome i 
Rina Ota

25ª Mostra de Teatre de Barcelona 
Premi al Millor Espectacle

Una producció de The Amateurs 
Company 

En paraules del creador…

Partícules Paral·leles és una obra formada per tres 
històries entrellaçades, cosides amb un mateix fil te-
màtic: l’exploració de les relacions humanes en el se-
gle XXI, a partir de noves formes socials, nous models 
familiars i el ritme frenètic i sense pausa al que estem 
exposats en aquest primer món.

El títol fa referència a un fenomen descobert per Albert 
Einstein, anomenat quantum entanglement, el qual afir-
ma que existeixen partícules que, tot i estar situades a 
punts molt distants de l’Univers, poden desenvolupar 

un comportament paral·lel (és a dir, un estímul aplicat 
a una d’elles té un efecte en l’altra). Aquest descobri-
ment, observat, però encara inexplicat, és un dels mis-
teris més singulars als que s’enfronta la ciència actual.

Ivan Andrade
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Itinerari audiovisual

200420001994

2046  
(Wong Kar-Wai)

In the Mood for 
Love  
(Wong Kar-Wai)

Chunking 
Express 
(Wong Kar-Wai)

Tsunami 
(o balada d’amor a l’ombra d’un Sol naixent)
Intèrprets Andy Fukutome i Rina Ota

Sinopsi

Tsunami (o balada d’amor a l’ombra d’un Sol naixent) és la primera 
de les tres històries i transcorre al Japó.

El Sr. Nishida és un empresari d’èxit. També és soci d’una empresa 
que subministra professionals que adopten el rol d’un membre de 
la família del client. És així com el Sr. Nishida lloga els serveis de 
la Srta. Tanazaki, amb la intenció que l’acompanyi a sopars i esva-
niments socials que tenen lloc al llarg de la setmana...

Itinerari audiovisual

2001 2013 2015

Ex Machina 
(Alex Garland)

Her 
(Spike Jonze)

A. I. (Artificial 
Intelligence) 
(Steven 
Spielberg)

Company ideal
Intèrprets Ivan Andrade i Àlex Sanz

Sinopsi

Company ideal explora, a través d’una comèdia tendra, les possi-
bles relacions entre humans i androides.

En Peter és un jove a qui la feina deixa poc temps per sortir amb 
amics o tenir parella. Això té repercussions rellevants en la seva 
salut mental. És la mateixa empresa la que li obre les portes a un 
nou programa de companyia virtual. En cinc dies, en Peter rebrà a 
casa un androide, encarregat d’ajudar-lo amb les feines de la llar, 
escoltar-lo i aconsellar-lo, tenir cura de la seva salut... i alguna 
cosa més.

Itinerari audiovisual

2017 2017 2019

Sex Education 
(Laurie Nunn)

13 Reasons Why 
(Brian Yorkey)

The End of the 
F***ing World 
(Jonathan 
Entwistle)

Strawberry Frappuccino
Intèrprets Laura Gaja i Roger Guitart

Sinopsi

Strawberry Frappuccino parla de com es relacionen els adoles-
cents a través de les xarxes.

La Sara i el Nil es segueixen a Instagram, malgrat que no es conei-
xen en persona. Aquest anonimat els permet dir i compartir coses 
que tal vegada no s’atrevirien a dir en la vida real. En Nil compar-
teix una història amb la Sara que no ha explicat mai a ningú i que 
sembla dirigir-se cap a un desenllaç tràgic. És llavors quan ella fa 
tot el possible per transcendir el marc establert i trobar-se, cara a 
cara, amb ell.
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Per què Partícules Paral·leles?

Vaig escriure aquesta obra en una residència a Taiwàn, 
l’any 2018, com a resposta al tema “L’impacte de la 
tecnologia en les societats contemporànies arreu del 
món”. Volia construir un mecanisme escènic que par-
lés de com Internet, els dispositius mòbils, les xarxes 
socials estan homogeneïtzant les societats a tots i 
cadascun dels racons del planeta. Sento que els trets 
culturals que ens distingeixen són cada cop menys vi-
sibles. Avui dia, un nen de la Xina i una nena al Perú 
tenen accés als mateixos estímuls visuals, culturals, 
artístics; sempre a través d’una pantalla, i principal-
ment inspirats en el model americà.

A Partícules Paral·leles presentem tres dispositius tec-
nològics que ja formen part de les nostres vides o que 
aviat en formaran. Al Japó, existeix una plataforma 
que permet llogar persones perquè es facin passar per 
membres de la teva família. Això permet, per exemple, 
que noies que no tenen parella, i senten l’enorme pres-
sió social i familiar de tenir-ne, puguin llogar algú per 
hores perquè les acompanyi cada diumenge a la casa 
dels pares, a dinar, les portin al cine, construint, així, 
una identitat falsa... o virtual, com es diu, avui dia.
Als Estats Units, un dels mercats amb creixement més 
fort els darrers mesos és el d’androides de companyia. 
Humanoides de silicona amb un sistema d’intel·ligèn-
cia artificial (semblant a la Siri) amb el que aprenen 
de cada interacció amb els éssers humans, i que els 
permet desenvolupar un caràcter o personalitat pròpia 
(bastant primitiva). Als Estats Units i Japó, existeixen 

persones que han legalitzat les seves relacions de fet 
amb androides, hologrames o, fins i tot, sistemes ope-
ratius.

La pandèmia ha posat sobre la taula un debat molt in-
teressant que fa molt de temps que anem observant: 
virtualitat o presencialitat, xarxes socials o xarxes hu-
manes, distància de seguretat o contacte de proximi-
tat. Els nostres fills pertanyen a una generació que ha 
nascut amb un iPhone a la mà. Jugar al carrer (perillós) 
ha estat substituït per xatejar amb amics, jugar a vide-
ojocs o seguir desconeguts a través d’Instagram o de 
YouTube (aparentment, més segur). Tanmateix, psicò-
legs i metges es graten el cap davant les estadístiques 
que parlen d’una joventut hiperconnectada, digital, 
virtual, que no ha patit cap guerra ni fam (ara, han patit 
una pandèmia), però que afirmen sentir-se desconnec-
tats, aïllats, sols i desesperançats, més que cap altra 
generació anterior. Joves que estan perdent la il·lusió 
per viure. Potser perquè la vida digital... no és vida?

Cap a on ens dirigim? Quina mena de societat tecno-
lògicament avançada, però humanament deprimida 
estem construint? Podem viure sense contacte físic? 
Pot, la tecnologia, substituir les nostres necessitats de 
comunicació, empatia, afecte i amor? Sabrem adap-
tar-nos per aprofitar l’enorme potencial que aporta 
Internet i el món digital sense perdre la nostra huma-
nitat i alegria d’estar viu pel camí? Quin llenguatge fa-
rem servir, d’aquí a uns anys, per dir “t’estimo”?

Ivan Andrade

Mira el tràiler o la presentació de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/particules-paralleles/

L’equip artístic, ha dit...

“L’obra posa en escena diferents dispositius tecnolò-
gics que ja són o aviat seran part de les nostres vides.”

“Tres fils narratius paral·lels i entrellaçats que poden 
representar-se de manera conjunta o en petites obres 
independents.”

“Una obra sobre com la tecnologia està canviant les 
nostres vides.”

https://teatreakademia.cat/espectacle/particules-paralleles/
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Mira el tràiler o la presentació de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/particules-paralleles/

Fitxa artística

Text i direcció: Ivan Andrade
Repartiment:  Àlex Sanz, Rina Ota, 
Roger Guitart, Laura Gaja, Andy 
Fukutome i Ivan Andrade
Disseny Software: Alexandre 
Dupuis
Il·luminació: Ignasi Camprodon
Espai escènic i sonor: Ivan Andrade
Imatge i vídeo: Clara Bes
Cap tècnic: Guillem Carbonell

Col·loquis i conferències

Col·loqui postfunció amb la 
participació de la companyia 
i d’Andrés González Bellido, 
Director General del TEI (UB), 
programa de tutoria entre iguals 
que tracta l’assetjament escolar i 
ciberassetjament

17 de novembre (després de la 
funció)

Entrevista Andrés González 
Bellido: «Amb el programa TEI, 
l’assetjament escolar desapareix 
en un 95 %, es minimitza la 
victimització i disminueix el nivell 
d’estrès i d’ansietat»

A propòsit de Partícules 
Paral·leles

“Cada trama té els seus matisos 
i uns finals més o menys oberts 
(que no desvetllarem!) però que 
evoquen a una certa confiança 
amb el sentit comú de la 
humanitat, amb l’esperança per 
trobar una sortida possible a 
l’hecatombe actual [...] Per fi aire 
fresc, darrera tantes emoticones.”

Jordi Bordes | Recomana

“Una reflexió sobre el 
deshumanitzat mercadeig de les 
relacions humanes en plena època 
virtual. Food for thought sense 
filtres.”

Jordi Vilaró | Teatre Barcelona

“De posart-te la pell de gallina. Un 
espectacle diferent; un capítol de 
Black Mirror”

Opinió del públic

https://teatreakademia.cat/espectacle/particules-paralleles/
https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2017/entrevistes/agonzalez.html
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Mira el tràiler o la presentació de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/particules-paralleles/

La Companyia

The Amateurs Company és una companyia fundada el 
2015 per l’Ivan Andrade i la Clara Bes, ambdós, profes-
sionals del teixit artístic català amb més de deu anys 
d’experiència. Tres anys i mig després de la seva cre-
ació, la companyia ha estrenat quatre espectacles a 
Londres, Barcelona, París i Tainan (Taiwan), i ha impar-
tit classes i tallers a Catalunya, Regne Unit, Turquia, 
Taiwan i Austràlia.

Trajectòria

The Amateurs Company neix amb l’objectiu de crear 
produccions de petit i mitjà format, i desenvolupar un 
treball d’investigació que recuperi l’essència i potència 
del teatre. Fins ara, ho han fet de la següent manera:

2015: Fundació de la companyia i primera producció al 
Regne Unit: A little prince és una adaptació contem-
porània de la novel·la de Saint Exupéry, presentada a 
Brighton, Londres i Ludlow, i nominada a alguns pre-
mis (guanyadora d’un) dins del circuit fringe britànic.

2016: Un nou inici és la segona producció de la com-
panyia, on la investigació de la presència escènica 
pren més rellevància, i vertebra un procés d’assaig que 
dura més d’un any. La peça de teatre-dansa s’estrena 
al Festival de Creació Emergent de Barcelona nunOff, 
passa pel CROQUIS_BCN2016 de la Sala Beckett, i vi-
atja al Festival de Teatre de París Rêves d’abant l’Aube.

2017: La companyia viatja a Taiwan, convidada pel 
Tsung Yeh Arts & Cultural Centre i la Tainan National 
University of the Arts per crear Ripples: un espectacle 
de teatre dansa que busca, des d’una lentitud i mono-
tonia intencionada, un alt nivell d’intensitat i presència 
escènica. Una exploració del temps i la velocitat que 
presenten després de sis mesos de treball davant del 
públic asiàtic.

2018: Primera gira internacional de El cos conscient, 
amb el suport de l’Australia Council for the Arts, Cre-
ative Victoria, RESEED Centre (Tasmania) i el Bundan-
gen Arts Fund, que obre les portes per mostrar aquest 
treball a diverses ciutats d’Austràlia, i crear sinergies 
amb noves companyies de teatre, institucions i centres 
de recerca d’aquell continent.

El seu treball es desenvolupa al voltant de dos eixos 
principals:

- La investigació de la presència i la intensitat escènica 
a partir de l’estudi de les experiències somàtiques per 
les quals transita l’intèrpret dalt de l’escenari: tensió, 
respiració, energia, ritme, por…

-El valor i les aplicacions de les noves tecnologies en la 
creació escènica contemporània.

2019: Creació d’una nova producció: Partícules Pa-
ral·leles. Primera formació trimestral de El cos cons-
cient a Barcelona. Lectura dramatitzada d’Elysium 
(nova obra d’Ivan Andrade) al Teatre Romea, dins del 
VII Cicle de Lectures Dramatitzades que organitza 
l’AADPC, amb la Fundació Aisge i la Fundació Ro-
mea.

2020: Temporada a la sala Dau al Sec de Barcelona 
amb Partícules Paral·leles, exhaurint totes les loca-
litats. Amb la mateixa obra, inauguren la 25ªMostra 
de Barcelona al Teatre del Raval. Big Bang! és una 
nova producció de teatre breu que estrenen al Fes-
tival Píndoles i que gira per Catalunya amb el #Cir-
cuitPíndoles. Finalment, Un petit príncep és la nova 
producció d’aquest any, un remake de A little prince 
estrenat al Regne Unit cinc anys enrere, ara, però, en 
català, en format de carrer i dissenyat per ser repre-
sentat a monestirs de tot Catalunya.

https://teatreakademia.cat/espectacle/particules-paralleles/
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Mira el tràiler o la presentació de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/particules-paralleles/

Ivan Andrade
Autoria, direcció i intèrpret

Enginyer Microelectrònic (UAB, 2000), reconvertit 
posteriorment a actor (ESAD Eòlia, 2004) i dramaturg 
(Master en Dramatúrgia i direcció a la Royal Holloway 
University of London).

Com a actor, l’Ivan va treballar durant més de dotze 
anys en cinema, televisió i teatre a Barcelona. El 
2012, gràcies a una beca de la Fundació SGAE per al 
desenvolupament postuniversitari a l’estranger, inicia 
una tesi doctoral que culmina amb la creació d’una 
nova tècnica de consciència corporal per a intèrprets 
que anomena El Cos Conscient, amb la que ha impartit 
tallers i classes magistrals a diversos països, dins i fora 

Andy Fukutome
Intèrpret

Actor japonès, nascut a Osaka, es trasllada a 
Barcelona l’any 1999 per cursar estudis d’interpretació 
(La Casona) i iniciar una intensa carrera artística 
que l’ha permès treballar en nombroses produccions 
cinematográfiques, nacionals i internacionals, com Los 
Japón (Álvaro Díaz Lorenzo), Jojo’s Bizarre Adventure 
(Takashi Miike), Nageki (Rubén Dos Santos), El sueño 
de Ivan (Ricardo Santiago), Uruguay (Salomón Shang), 
Dos vidas de Andrés Rabadán (Ventura Durall), entre 
d’altres. També ha participat a sèries televisives com 
Águila Roja (TVE), Aída o Yo soy Bea (Telecinco). 

En teatre, ha sigut part de l’elenc de les produccions El 
Tigre de Yuzu (Roger Julià, Festival GREC 2017) i Visió 
Ardent (Tom Bentley-Fisher, Festival GREC 2016), entre 
d’altres. També és la veu en castellà de personatges 
tan coneguts de la cinematografia americana com 
Ken Watanabe (Godzilla i Detective Pikachu), Jay Chou 
(Green Hornet), Tadanobu Asano (Thor) o Jackie Chan 
(Karate Kid).

Andy Fukutome va rebre la Menció Especial del Jurat 
per la seva interpretació a Partícules Paral·leles al 
Festival Pedra Viva de Menorca (2019). 

d’Europa. The Amateurs, fundada l’any 2015, esdevé la 
plataforma que li permet continuar la investigació i el 
desenvolupament del Cos Conscient en un context de 
creació real, fora de l’àmbit acadèmic. Amb aquesta 
companyia, estrena espectacles a Catalunya, Regne 
Unit, França i Taiwan.

Com a dramaturg, l’Ivan també ha guanyat alguns 
premis (Premi Arsènic de Nova Dramatúrgia 2015, 
Premi Sant Sadurní d’Anoia de Microteatre) i ha estat 
finalista de dos premis de prestigi internacional (el 
Bruntwood Award of Playwriting i l’Emerge Award, 
tots dos al Regne Unit, el 2017, per la seva obra, encara 
sense estrenar, “Elysium”). Ha estat artista resident 
convidat a Can Serrat Artist Residency i al Tsung-Yeh 
Arts Village de Taiwan.

Rina Ota
Intèrpret

Artista japonesa, nascuda a Tòquio, que es trasllada a 
Barcelona l’any 1998 per continuar la seva carrera com 
a pintora i iniciar-se en la interpretació. Es forma amb 
professors com Pablo Messiez, Ivan Andrade, Xavi 
Bobés, Pep Armengol i també estudia interpretació a 
La Casona. En cinema, l’hem pogut veure a Extremo 
Extremo (Daniel Benmayor), Assassin’s Target (Gilles 
Gambino), Jacuzzi Yakuza (Petra Velling) o Ultravioleta 
(Paco Plaza). 

En teatre, ha sigut part de l’elenc de Latung La La diu 
que el pes petit és el pes més gran de tots, Latung La 
La i els 16 comensals i La ingravidesa de Latung La La 
(David Ymbernon), o de La historia de un árbol (Carolina 
Ribas) 

Rina Ota va rebre la Menció Especial del Jurat per la 
seva interpretació a Partícules Paral·leles al Festival 
Pedra Viva de Menorca (2019) i va ser nominada com 
a millor actriu per la mateixa obra a la 25a Mostra de 
Teatre de Barcelona 2020.

https://teatreakademia.cat/espectacle/particules-paralleles/
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Mira el tràiler o la presentació de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/particules-paralleles/

Àlex Sanz
Intèrpret

Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre, 
complementa la seva formació, a Barcelona, amb 
Carlota Subirós i Pep Armengol, i a Londres, amb Gary 
Grant i Beru Tessema. En teatre, l’hem pogut veure a 
una de les obres revelació de la passada temporada, 
Barcelona 24h (Marc Flynn, Teatre Aquitània), 
Persones potencialment perilloses (Roger Torns, Teatre 

Laura Gaja
Intèrpret

Estudiant actualment a l’Institut del Teatre, aquesta 
jove actriu s’estrena professionalment amb aquesta 
producció, després de formar part durant tres anys 
de la companyia dels Lluïsos de Gràcia, amb la que ha 
estrenat Arsènic per compassió, Estralls i Dues roses i 
un clavell. També participa de la producció Big Bang! 
de la companyia The Amateurs, en gira actualment per 
Catalunya.

Clara Bes
Imatge i vídeo

Pianista i compositora, graduada pel Conservatori 
Superior de Música de Barcelona (2003). També té 
un grau en Pedagogia de l’Instrument per l’ESMUC 
(2007). Es gradua al CECC (2005) en l’especialització 
d’edició de vídeo i esdevé fotògrafa professional 
especialitzada en dansa. El 2007 funda, juntament 
amb quatre artistes catalans, l’espai de creació 
emergent independent nunArt, del qual també esdevé 
responsable gràfica, de vídeo, i n’és programadora de 
tota l’activitat artística que es desenvolupa al llarg de 
l’any, d’entre la que destaca el nunOff, el festival de 
creació emergent de Barcelona.

Tantarantana), No has d’avorrir-te, vol. II (Christina 
Schmutz, Antic Teatre), El despertar de la primavera 
(Marc Vilavella, Teatre Victòria), Stabat Mater (Its Ok 
Ma) (Moreno Bernardi, Sala Hiroshima), Paríncep H. 
Univers (Lars Romann, Teatre Romea), Boltxevics (Júlia 
Barceló, Biblioteca de Catalunya), entre d’altres. 

També ha participat als llargmetratges Nuestro si 
menor (Gina M. Wandelmer i Ignasi Martín) i Color de 
gos com fuig (Atzavara Films). A TV3, ha participat a la 
sèrie Com si fos ahir, dirigida per Sònia Sánchez.

Roger Guitart
Intèrpret

Graduat en interpretació a l’estudi Nancy Tuñón, 
complementa la seva formació amb Esteve Rovira, 
Pepa Fluvià, Aimon Ninyerola i Christian Lopez 
Lamelas. Participa com a protagonista en diverses 
obres de teatre, com L’Abisme (Jaume Viñas), Roba 
Bruta (Albert Capel), Almost Maine (John Cariani) i 
Projecte Dementia. En televisió, també l’hem pogut 
veure a la sèrie Matar al padre, dirigida per Mar Coll.

Alexandre Dupis
Disseny Sofware

Llicenciat en Enginyeria del Software, especialitzat 
en Visió Artificial i Processament del Llenguatge 
per la Universitat de Bordeaux. Pintor i fill de pintors 
francesos, el seu interès convergeix cap a la intersecció 
entre l’art visual i l’enginyeria informàtica. Per això, 
funda el col·lectiu BcnProgLab, un espai d’investigació 
de la programació en el context artístic que té com a 
intenció el reciclatge de bases de dades, algoritmes, 
processos i càlculs perquè esdevinguin mecanismes 
generadors d’una poètica tecnològic-visual nova, 
aplicable a la creació artística contemporània.

https://teatreakademia.cat/espectacle/particules-paralleles/


Desinfecció diària de tots els espais. 

Dispensadors de gel hidroalcohòlic ubicats i 
senyalitzats en el recorregut d’entrada al Teatre. 

L’accés i el desallotjament dels espais es farà de 
manera esglaonada i sota control del personal 
d’acomodació per garantir la distància de seguretat. 

Les localitats seran assignades pel personal de sala 
en el moment de l’arribada. 

Serà necessari arribar al teatre amb un mínim de 25 
minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada.  

Els espectadors facilitaran les seves dades de 
contacte (nom i cognoms, telèfon, mail) amb l’únic 
objectiu de facilitar la comunicació amb el teatre en 
cas de necessitat. 

El teatre no facilitarà cap full de mà ni programa de 
l’espectacle en paper. La informació estarà únicament 
disponible en línia. 

El teatre recomana portar l’entrada descarregada al 
mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper. 

El teatre facilitarà la venda online mitjançant el web 
(www.teatreakademia.cat) i recomanarà que les 
compres que es realitzin a la taquilla del teatre es 
facin amb targeta. 

L’ocupació màxima dels serveis (wc’s) serà del 50% de 
la seva capacitat. 

Infografia i indicadors per recordar mantenir la 
distància de seguretat i protocols 

L’ús de la mascareta serà obligatori en tot l’espai del 
teatre.

Mesures i normes 
d’espai segur
El Teatre Akadèmia disposa d’un 
aforament de 100 localitats

El Teatre seguirà els següents protocols sempre 
d’acord amb la normativa vigent:

“La gent ha d’entendre que el 
teatre no fa por.”
Elsa Peretti



Teatre Akadèmia
C/Buenos Aires, 47-49
T/ 934 951 447
Barcelona

Contacte

Entrades:
www.teatreakademia.cat

Fernando Solla
Responsable de premsa
premsa@teatreakademia.cat

Míriam Font
Cap de comunicació i màrqueting
comunicacio@teatreakademia.cat 

Consulta el material 
de premsa

+ INFO

Patrocini Amb el suport de Col·labora Participa al projecte

https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
https://teatreakademia.cat/
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