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Un projecte del Teatre Akadèmia arrel 
de la primera convocatòria de textos i 
projectes dels Teatres de Proximitat (On 
el Teatre Batega).

Lectures incloses dins del cicle El Batec 
del Grec.

Per què Nous horitzons?

El projecte en paraules de...

Guido Torlonia 
Director artístic del Teatre Akadèmia

Per tancar la temporada i sota l’ensenya del “renaixe-
ment”, un programa amb propòsit biennal de drama-
túrgia contemporània dedicat a joves intèrprets: el pro-
jecte Nous horitzons. Concebut a partir de la proposta 
de convocatòria de textos i iniciatives escèniques dels 
Teatres de Proximitat “On el Teatre Batega”, associ-
ació de la qual som membres des dels seus inicis, es 

tracta per a mi d’un propòsit necessari i important i 
que segueix el clar desig d’Elsa Peretti d’obrir el tea-
tre a les generacions venidores.

Aquesta idea consisteix en la selecció del grup de joves 
intèrprets que formen part del cicle de lectures inclo-
ses dins del cicle El Batec del Grec. A més dels tres tex-
tos escollits, se’ls ha proposat un itinerari d’investigació 
i recerca a partir de diferents trobades i formacions. 

La voluntat final és que a partir d’aquest grup es pugui 
formar la companyia que protagonitzarà el text escollit 
d’entre els anteriors per formar part de d’una producció 
pròpia de la temporada 2022/23.
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Més informació de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/nous-horitzons/

Ana Pérez García 
Codirectora de Nous horitzons

Fa quatre anys que treballo amb adolescents de forma 
molt intensa i gaudint molt del dia a dia. Sovint, quan 
estic a classe, m’emociono de les propostes, l’energia, 
la vitalitat i la passió que posen en cada cosa. Això em 
va portar a expressar el desig de poder situar en esce-
na aquests joves a partir de les seves necessitats, d’allò 
que volen explicar. Amb l’Iban Beltran vam fer una pro-
posta al Teatre Akadèmia i des d’allà ens van donar la 
possibilitat de muntar, coordinar i dirigir un grup de jo-
ves intèrprets dintre del mateix teatre.

L’experiència des de l’inici ha estat molt bona, ja des del 
moment del càsting ha sigut bonic anar veient totes les 
propostes que han anat arribant. Vam fer un càsting a 
consciència, amb molta feina física i reptes diferents i 
va ser molt emocionant com rebien les propostes. Des-

prés va ser també molt especial com vam arribar als sis 
intèrprets que tenim ara perquè entre el Guido Torlonia, 
la gerència del teatre i l’assistència a la direcció artís-
tica vam estar molt d’acord. Això també va ser com un 
gran punt d’inici perquè tots estàvem en la mateixa línia 
de treball.

I a partir d’aquí, les càpsules formatives que hem pre-
parat van des del treball físic, amb molta consciència 
d’un intèrpret en la seva globalitat i totalitat. Un treball 
d’emoció, més des d’on fem les coses que no des de la 
forma com fem les coses, buscant la veritat. Tot el grup 
està disposat a aprendre i a posar el seu punt de vista 
sobre el que van veient de manera valenta. És un gran 
gust tenir-los a prop. Nosaltres tenim la responsabilitat 
de fer aquestes lectures dramatitzades i de copsar què 
significa posar-les en escena. Respectant també el que 
elles i elles són i els seus interessos i manera de fer.”

Iban Beltran 
Codirector de Nous horitzons

Amb l’Ana Pérez hem parlat molt de com la manera de 
treballar amb diferents generacions pot arribar a ser 
tan diferent, i no només perquè la diferència generaci-
onal comporta una energia i entusiasme diferents (que 
no vol dir millor), sinó perquè es treballa des d’una lli-
bertat i uns valors molt distints.

Teníem ganes d’engegar un projecte que promogués 
textos nous, noves autories, i va sorgir l’oportunitat de 
vincular-nos, en una carambola a tres, amb el Teatre 
Akadèmia, la convocatòria de textos engegada pels Te-
atres de Proximitat i el projecte amb continuitat de fer 
feina amb un equip de joves intèrprets amb una experi-
ència dins el circuit professional de màxim una produc-
ció, és a dir, gairebé inexistent. Així, vam imaginar una 
companyia amb la qual treballar des d’una proposta in-

terpretativa basada en un treball que focalitza molt la 
consciència del cos i que s’amplia cap a altres aspectes 
(la mirada política, social o la llibertat que pot atorgar 
un espai tan delimitat com l’escènic).

Al llarg d’aquest procés, els sis intèrprets han com-
partit la mirada sobre unes mateixes coses i s’han anat 
descobrint des de la complicitat i també des de la dis-
crepància. Però han estat compartint una manera de 
fer, de treballar, d’emocionar-se. I l’Ana Pérez i jo hem 
vist com aquest grup que inicialment no es coneixia, ha 
anat cohesionant-se, ha après a respectar-se, a enten-
dre’s. A conviure. I això és la vida i és també el teatre. 
I acompanyar-los, fins ara, des de la distància, és una 
emoció i una experiència que fins ara no havíem viscut.

Intueixo que les lectures que présente estaran fetes 
des d’un lloc honest, entusiasta i allunyat de prejudi-
cis.

https://teatreakademia.cat/espectacle/nous-horitzons/
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Taller amb Andres Corchero
Ballar el cos
6 i 7 de novembre

Què és ballar? Gran pregunta que em faig des de que 
ballo. El meu mestre, Min Tanaka diu: jo no ballo amb 
el cos, jo ballo el cos. En aquestes dues sessions de 
treball intentarem acostar-nos a aquest concepte, a 
través d’exercicis que ens entrenin muscularment, que 
desenvolupin la percepció del nostre entorn, la nostra 
imaginació, i, sobretot, que ens facin trobar aquells 
cossos desconeguts que ja estan dins nostre. Ballar no 
és només moure’s, tot i que també és això, és clar.

Taller amb Lali Àlvarez
De la realitat a escena (mirar als ulls de l’espectador)
11 i 12 de desembre

Com ens ressona una història real, d’una persona real? 
Com interpretar-la amb fidelitat però apropant-la a qui 
nosaltres som com a actrius/actors? Com utilitzar l’es-
pai escènic per reforçar la potència d’aquesta història? 
Com relacionar-nos amb l’espectador perquè no pugui 
quedar-se indiferent?

En aquest taller pràctic vam crear escenes individuals 
basades en històries reals i les posarem en escena 
trencant la quarta paret.

A la recerca d’un teatre capaç de transformar.

Taller amb Isabelle Bres
Viewpoints: desvetllar l’inconscient
19 i 20 de febrer

Un text, les seves paraules, situacions i personatges, 
connecta amb el nostre conscient i inconscient. A tra-
vés de l’eina dels Viewpoints, vam posar en moviment 
aquestes connexions per desvetllar una xarxa d’infor-
mació valuosa i sorprenent.

Taller amb Los Detectives
El defecte perfecte: com desenvolupar eines actorals 
en temps real
5 i 6 de març

Los Detectives som una companyia de quatre dones 
(tres actrius i una coreògrafa) que crea peces escèni-
ques contemporànies, en les quals l’ingredient essen-
cial és l’humor.

Aquest taller va compartir les eines metodològiques 
dels nostres processos creatius. Cada peça ens ha de-
mandat una manera de crear i aquest és un dels punts 
que tractarem: estar a l’escolta del material. Aborda-
rem també la importància de la recerca i de la docu-
mentació durant els assajos i com aquesta travessa 
els nostres cossos, treballarem des de la prova-error, 
des de la confluència dels diferents imaginaris, explo-
rarem les eines escèniques que sorgeixen des d’allò 
patètic i coneixerem la metodologia de la Composició 
en Temps Real, una eina que ens ha estat de gran ajuda 
sempre per a ordenar i orientar-nos.

Taller amb Davo Marín
La necessitat del bufó en temps de merda
2 i 3 d’abril

El bufó viu al territori d’allò prohibit i immoral. Quan no 
tens res a perdre i l’únic que et queda és el plaer i el joc, 
denunciar l’horror de la condició humana es converteix 
en una festa. Avui, la festa és per aquells éssers de 
la foscor que no hi vau ser convidats. Provoca, exce-
deix-te i transgredeix els límits. Com els bufons, no hi 
tens res a perdre.

Les i els components de Nous horitzons també han par-
ticipat en el Taller d’escriptura amb lectura dramatit-
zada “Els missatges dels ocells (Altres narratives tea-
trals)”, impartit per Albert Tola i Rodrigo García Olza 
(14, 15, 21 i 22 de febrer).

Les càpsules formatives 

https://teatreakademia.cat/espectacle/nous-horitzons/
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La Chispa
de Marc Angelet
4 de juliol

La Chispa és una aventura de superherois que transco-
rre en una petita botiga de còmics.

Una comèdia esbojarrada on uns joves emprenedors 
hauran de decidir si continuen amb la seva petita boti-
ga de barri o es posen una capa i un antifaç i combaten 
les injustícies d’aquest món injust. La Chispa són co-
rredisses, cops de puny, PIM! PAM!, amors impossibles, 
UIX! AI!, superherois de barri, malvats polítics de dre-
tes, sexe, revoltes, GRRRRUM!! TIC-TAC!! BUUUUUM! 
Un còmic de superherois, vaja…

El Manu, la Laura i el Bruno van obrir la seva petita bo-
tiga de còmics fa un parell d’anys. Joves emprenedors 
que volien convertir la seva afició, en la seva feina. 
Semblava una grandíssima idea fins a l’arribada d’una 
de tantes crisis. El negoci que els fa feliços, ara tronto-
lla. El seu petit paradís està a punt de trencar-se, i amb 
ell, les seves il...lusions i relacions personals. Al seu 
voltant tot sembla esfondrar-se, crisis econòmiques, 
atur juvenil, tap generacional, po- lítics d’extrema dre-
ta dient barbaritats... 

Però aquests darrers dies ha aparegut un superheroi al 
seu barri. Un boig que, amb capa i antifaç ha aturat un 
desnonament, ha robat un banc i ha repartit els diners 
entre la gent més humil i ha generat un bri d’esperança 
a un barri que no sap si riure-se’n d’ell o aplaudir-lo. 
L’heroi es fa anomenar La Chispa. Una nit que La Chis-
pa és perseguida per la policia, els nois de la botiga de 
còmics l’amaguen al seu magatzem. L’heroi està mig 
estabornit, i els propietaris de la botiga es planejaran 
treure-li el seu vestit de superheroi i fer tot allò que 
sempre havien somiat i que només podien fer amb una 
màscara que els oculti. Tot allò que fins ara, només lle-
gien als còmics de la seva petita botiga. 

Esto no es un Banksy
de Mikel Fernandino
5 de juliol

L’aparició d’un petit grafiti en una paret d’una casa 
canvia completament la vida dels habitants, treballa-
dors que l’habiten.Obra per a quatre intèrprets. 

L’autor planteja una proposta escènica i de muntatge 
que seran respectats o ignorats completa o parcial-
ment. L’obra teatral part a partir de l’stencil que va 
aparèixer a la ciutat de Sant Sebastià. Aquesta seria 
la imatge a dibuixar en directe en escena.

Axaxaxas Mlö
de Xavi Morató
6 de juliol

L’Alba i la Bruna s’estimen. Fins aquí, l’interès de la 
peça és escàs, així que el seu dramaturg ha decidit, 
d’una manera previsible però efectiva, fer que l’amor 
entre totes dues sigui un amor impossible. Perquè el 
dramaturg és el tercer personatge d’aquest triangle, 
un autor omnipresent que intervé, que construeix i 
destrueix, i que farà que ens plantegem si som real-
ment lliures d’escollir.

Drama postmodern. Text metateatral amb elements de 
ciència-ficció. El dramaturg i el Salvador seran inter-
pretats pel mateix actor. Alba i Bruna seran interpre-
tades per actrius diferents. Pol no serà interpretat per 
ningú. A l’hora de fer el muntatge és possible desobeir 
una d’aquestes instruccions; fins i tot és possible des-
obeir-ne dues alhora, o les tres. En qualsevol dels set 
casos, l’obra que en resulti no serà necessàriament pi-
tjor que la que es proposa aquí. Però en serà una altra. 

Les lectures

https://teatreakademia.cat/espectacle/nous-horitzons/
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Nous horitzons en primera persona i encarant la recta final 
del primer any de projecte

Lluís Català
Intèrpret

Durant el procés de formacions, en molts moments comen-
tàvem que ens “actuàvem a sobre”: tot i gaudir de l’aprenen-
tatge, ens moríem de ganes de poder ensenyar resultats. Vist 
en perspectiva, aquest procés més a foc lent ens ha aportat 
moltes coses bones. Gràcies a totes les activitats i formaci-
ons d’aquest curs, s’ha creat complicitat i una manera de tre-
ballar compartida en la companyia, que ha facilitat el treball 
d’assajos i la química de grup. Per això, penso que les ganes 
superaven els nervis, a mesura que s’apropava la data d’estre-
na. Però la pressió és palpable, i ens hem d’exigir està al nivell 
d’allò que hem viscut.

Maria Frias
Intèrpret

Ara que ja s’acosta la recta final i que ho podem veure tot 
amb molta més perspectiva, realment és com un sentiment 
d’agraïment cap a tots els professionals que ens han ajudat 
a formar-nos. Crec que durant aquest any he après moltís-
sim. Fer coses tan concretes en dos dies i anar “a saco” amb 
allò i jugar-ho a saco sense cap jutge, és un gran gust. El que 
m’emporto és que en tot moment, amb la gent que ha vingut 
a fer les formacions, amb l’Ana i l’Iban, quan hem anat a l’Aka-
dèmia... és el sentiment d’entrar a la sala d’assaig i sentir-me 
còmoda, zero jutjada, que podem jugar. Aquest sentiment mai 
l’havia tingut a una sala d’assaig. Sempre em sentia o jutjada 
per mi o pels altres i és com ser una petita família, que tenim 
moltes ganes de treballar junts, perquè realment hem parlat 
moltes vegades “si no podem treballar junts, busquem-nos la 
manera de fer-ho”. I que aquest projecte hagi portat a això, a 
la possible creació d’una companyia, és al·lucinant. Som sis 
joves, que tenim moltes ganes de fer coses i per això anem a 
tot gas amb el que fem. I és molt maco de veure i de viure-ho i 
és una pena immensa que s’acabi ja perquè voldria continuar 
així tota la meva vida. Perquè és molt gratificant i molt enri-
quidor i és una sort molt gran. Aquesta recta final l’estem en-
carant ajudant-nos molt els uns als altres. És una feina molt 
difícil i molt intensa la que hem estat fent durant els assajos 
de les lectures i ens estem ajudant moltíssim per fer sortir el 
millor de les nostres possibilitats. És difícil compaginar-ho 
amb totes les nostres vides perquè cadascú treballa a coses 
diferents i a llocs diferents de Catalunya. Estem repartits per 
Tarragona, Castellar, Barcelona... És difícil, però com que te-
nim tantes ganes que surti bé i que tot vagi el millor possible, 
estem buscant els moments per fer trobades i per acabar-ho 
de gaudir i de disfrutar i que tot vagi el millor possible.

Miguel Gómez
Intèrpret

Totes les expectatives de quan vam començar no només 
s’han complert sinó que hem anat molt més enllà. Ho he gau-
dit i aprofitat molt més del que fins i tot m’imaginava. Crec 
que les formacions, a més d’aportar-nos aquestes eines a 
l’hora de crear o maneres de treballar tècniques més teatrals 
i diferents maneres de treballar a partir del cos, han fet més 
cohesió de grup. Ara que arriba l’hora de presentar la mostra 
es nota que hi ha més complicitat. Hem passat moltes hores 
junts i crec que l’ordre de les formacions era l’idoni: el Corche-
ro treballant tota la part de cos, després la Lali treballant la 
manera de dir les coses des de la veritat (allà vam connectar 
tots perquè vam ser sincers) i ja vam acabar amb un bufó es-
pectacular, vam fer una gran festa que sense la complicitat 
que es va crear durant les altres formacions no hagués sigut 
possible i ho vam aprofitar moltíssim. Ara el canvi ha estat 
radical perquè hem passat de ser més alumnes a ser direc-
tament actors I intèrprets sent dirigits per l’Iban I l’Ana, que 
tenen molt de coneixement I aporten moltíssim i penses: “Ara 
directament entro al món laboral, estic treballant”. S’ha no-
tat el canvi, potser hem hagut d’implicar-nos més, s’ha de fer 
molta feina a casa. Sense les formacions potser no estaríem 
en un punt tan bo com a grup. Veure teatre sempre t’aporta 
com a actor, també participar en els col·loquis o tallers d’es-
criptura, que és l’oportunitat que ens va facilitar l’Akadèmia. 
Això et va curtint i et va donant més eines i coneixement te-
atral, perquè vas veient diferents espectacles, els petits de-
talls... Veure el que pensen els directors, fer les teves pregun-
tes i mostrar les teves inquietuds, tot això al final et fa créixer. 
L’ofici de l’actor no només és actuar i formar-te, sinó també 
veure teatre i això a l’Akadèmia li hem de donar les gràcies. I jo 
personalment, crec que on més he “patit” ha estat a compa-
ginar això amb totes les coses que tinc. Al final la meva vida 
continuava i aquest projecte era un dels més prioritaris que jo 
tenia, però, per altra banda, encara continuava fent classes, 
havia de treballar... Al final ho he pogut quadrar i ja només 
queda la recta final, que estarem a “tope”. Agraeixo molt a 
totes les persones que formen part de l’Akadèmia, a l’Iban i 
l’Ana i tots els formadors. Ho recordarem sempre. És el nos-
tre primer projecte professional i crec que és una oportunitat 
molt gran.
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Míriam Lladó
Intèrpret

Ara que ens trobem en la recta final de Nous Horitzons 
m’agradaria afegir que el millor d’aquesta experiència ha 
estat tenir al costat gent que t’ho ha posat molt fàcil i que 
treballar amb ells i elles ha estat tot un gust. Hem creat una 
companyonia molt potent dins l’equip que ens ajuda a tirar en-
davant. Els primers assajos per mi van ser una mica aclapara-
dors, només de pensar en tot el que em quedava per treballar. 
A vegades et penses que ho tens tot molt clar, però és evident 
que aquesta feina es tracta d’anar descobrint coses noves dia 
a dia i res està del tot acabat. Per una banda, em motiva molt 
fer tres lectures diferents perquè la frescor d’anar canviant 
de text em motiva, però, d’altra banda, penso que el temps 
que li dedico a una lectura, li trec a l’altre. Per sort, al final 
acabo trobant temps per totes tres. Jo personalment estic 
traient una miqueta de cada formació. En concret, el taller 
que ens va fer el Davo sobre el bufó en temps de merda l’estic 
aplicant molt. M’ha salvat d’una crisi. L’estrena la porto amb 
molts nervis però també amb moltes ganes de jugar i pas-
sar-m’ho bé amb els meus companys i companyes. De cada 
activitat proposada m’emportava alguna cosa apresa sobre 
la interpretació. Em fixo molt en els intèrprets i quan arribo 
a casa intento imaginar quin havia sigut el procés creatiu de 
cada un d’ells per arribar a fer cada personatge. En el meu 
cas no he tingut problema per compaginar el projecte amb 
altres feines. Tampoc m’agrada anar amb l’agenda apretada 
i intento tenir dies sencers per treballar a casa els textos que 
estigui treballant en aquell moment.

Marc Tresserras
Intèrpret

Ara que encarem la recta final del projecte i que ja hem co-
mençat a treballar els textos que llegirem, hem trobat la ma-
nera perfecta per treballar junts. Hem vist que fem un bon 
equip i que tot I els imprevistos ens adaptem I juguem a favor 
de tots. Els assajos estan sent fugaços, però molt productius 
i l’Iban i l’Ana han adaptat les propostes escèniques al temps 
i a les circumstàncies que estem vivint. Podem compaginar 
perfectament “Nous horitzons” amb tots els altres projectes 
que tenim i al final està tot molt adaptat cap aquí. El fet d’es-
tar fent tres lectures a la vegada, personalment, no m’està su-
posant gaire risc perquè entre elles són propostes amb per-
sonatges molt diferents i això ens ajuda a afrontar-les amb 
claredat. Respecte a les activitats on hem participat, ens han 
ajudat molt a fer pinya i han sigut experiències brutals. Tenim 
professionals al costat que ens han ajudat i ens han acompa-
nyat i hem après molt. Tenim moltes ganes de presentar les 
lectures i que el públic ho vegi.

Núria Orellana
Intèrpret

Ha estar un viatge col·lectiu per arribar fins on hem arribat. 
Ens hem trobat amb el fet de voler plasmar tot el que hem 
après durant les formacions a les lectures i, encara que, els 
assajos han estat fugaços l’exigència i l’esforç ha estat al 
nivell d’allò que hem estat treballant durant l’any. Ha sigut 
la manera de veure com treballem com a companyia, com 
convivim junts a escena i com creem l’atmosfera en la qual 
conviurem a les lectures. En definitiva, un plaer poder fer fei-
na amb persones tan maques i tan professionals i continuar 
aprenent i absorbint tot allò que puguem i més. La nostra pro-
fessió no deixa de ser una cursa de fons i no se m’acut millor 
projecte per començar que formar part de Nous Horitzons i a 
més acompanyats de tot l’equip del Teatre Akadèmia, que és 
meravellós.
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