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NOTA DE DIRECCIÓ
La majoria de nosaltres passem l’existència bloquejant emocions i
ignorant sentiments per la por o el desconeixement de nosaltres
mateixos. A vegades, però, la vida ens regala l'oportunitat de mirar
dins nostre, escoltar-nos i aprendre a canviar i viure una mica
millor. Els detonants d'aquest procès poden ser diversos però tots
acaben amb les mateixes premisses per desenvolupar-lo: sentir-se
vulnerable, obrir-se al món i deixar-se guiar, deixant els egos a una
banda.
Liberté és un treball molt personal i intim que m’exposa de forma
vulnerable i oberta davant el públic. És una forma artística que
utilitzo per exterioritzar en la seva plenitud el viatge que m’ha
suposat aquest procés. Compartir-lo amb el públic és el final del
camí.
Liberté neix un dia en que, després de deu anys de realitzar
espectacles eqüestres, baixo de la meva muntura, la miro als ulls i
dic: no vull tornar a pujar a un cavall mai més. Ja n'hi ha prou.
El meu detonant va ser la mirada d'un cavall. Quin va ser el teu?
Josep Sucarrats
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L'ESPECTACLE
Liberté és una peça íntima i personal que preten compartir amb
l’espectador inquietuds del món psicològic que ens envolta i que tots
coneixem. El tema principal és la cerca de la llibertat personal. A
més, l’empatia, el maltracte psicològic, la dependència emocional o
la cerca de la felicitat s’exposen obertament en una metàfora entre
una dona i un cavall, entrecreuant vides i emocions, fins al punt de
dubtar si la relació entre els dos personatges és la realitat o la
metàfora.
Liberté parla de com ens tractem (i maltractem) els humans i de com
tractem (i maltractem) el planeta.
És un espectacle que prescindeix de paraules. Utilitza el llenguatge
de la dansa, del teatre físic i de la manipulació d’un titella de gran
format.
És un espectacle de sala de 45 minuts de durada.
Recomanat a partir dels 12 anys.

ARGUMENT
Una dona i un cavall es troben en escena, nus i sense artificis. Tots
dos, per separat, lluiten contra les imposicions mentals i emocionals
que la societat els ha imposat. Se n’adonen que cerquen el mateix: la
llibertat.
La complicitat que anirà sorgint entre ells els ajuda a entendre com
de senzill és ajudar als altres i que complicat és ajudar-se a un
mateix.
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OBJECTIUS
Reflexionar sobre la importància de mirar-se endins, de reflexionar
sobre un mateix.
Pensar sobre la preemeencia de l’ésser huma sobre altres espècies.
Posar de manifest la dificultat per a comunicar-se des d’un estat
vulnerable en la nostra societat.

ESCENIFICACIÓ
L’espai escènic és minimalista donant molta importància al titella
i al cos de la ballarina.
A través de la il.luminació es creen els diversos espais i
atmosferes on transcórre l’acció. Aquesta es focalitza en els
personatges i les accions, despullant la peça d’artificis.

é
t
r
e
b
i
L
FITXA ARTÍSTTICA
Direcció coreogràfica
Marc Lapuerta
Direcció Artística
Josep Sucarrats
Ajudantia direcció
Aina Gomis
Intèrprets
Paula Gea
Laura Vila
Mercedes Fernández
Josep Sucarrats
Composició musical
Jordi Cornudella
Carles Marigó
Disseny il.luminació
Tània Gumbau
Imatge
Sergio Panizo
Producció i distribució
Aina Gomis - Sàndal Produccions
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EQUIP
Marc Lapuerta - Coreografia i espai
Coreògraf i ballarí guardonat amb Ors i Mencions especials en certàmens de Dansa
Contemporànea a nivell nacional i internacional com Dance World Cup, Vaslav
Nijinksy, Youth American Gran Premi, Llivorno en Dansa 2018-2020, entre altres.
Entre els seus treballs professionals com a coreògraf destaquen les produccions
pròpies participant a la Mercè 2020, la Quinzena Metropolitana de la Dansa 2019,
Festival Noite Branca (Portugal) al 2019 o al Festival Emergents 2018 amb les
següents peces: “Per un txá”, “Simbios” o “Playazooooh!”. Va ser director de
coreografia de l’espectacle de YU, que va fer temporda al Poble Espanyol de
Barcelona , de Sàndal Produccions.
Com a docent és professor convidat a nombrosos workshops nacionals (Catalunya,
Galicia, País Vasc, Madrid i Valencia) i internacionals (Andorra,Itàlia i
Rússia).

Josep Sucarrats - Direcció
Graduat en Enginyeria Mecànica i Publicitat i Relacions Públiques. Inicia la
seva carrera en el sector artístic el 2007, formant part de la Companyia de Teatre
Drakonia (Figueres, 2007-2016), on es forma com a Actor Especialista d'Acció
Escènica i també desenvolupa tasques de producció. Durant aquesta etapa produeix
espectacles de gran format com "Les Justes del Rei Jaume" (2012-2014),
"Emporiae" (2014-2015) o "Coliseum, Els Jocs de Roma" (Palau Sant Jordi de
Barcelona, 2014). L'abril de 2017, amb Sàndal Produccions, inicia la seva
carrera professional com a productor i director artístic. Entre 2017 i 2020 es
dedica principalment a la producció i creació escenogràfica dels espectacles de
la companyia, participant activament en produccions com "Pegasus" (2017-2019),
"Euphoria" (2018-2019), i "Emotion" (2020) entre altres. Destaca també la seva
aportació a l'univers "Animalia INC" amb la creació de més d'una dotzena de
titelles articulats de fusta que es van realitzar majoritàriament durant els
confinaments de la pandèmia de Covid19. A partir de 2020 decideix iniciar la
creació d'espectacles des de la direcció artística. La seva primera obra com a
director artístic és "YU" (2021), el que seria la tercera producció de dansa
acrobàtica de la companyia. Sota la seva direcció també destaquen "Jurassic
Jones Adventure" (2022), "Liberté" (2022) i "Winter" (2022).

EQUIP
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Jordi Cornudella Heras - Composició musical
Estudia interpretació clàssica del clarinet a l’Esmuc (2007-2011) i seguidament
un màster a la Hochschule für Musik de Karlsruhe amb Wolfgang Meyer (2011-2013)
amb l'ajuda de la beca de la Fundació Güell (2011). Professionalment ha
col·laborat amb l’OBC, Festival Strings Lucerne, Barcelona 216, la Cobla Sant
Jordi i la GIOrquestr.És membre de la companyia teatral Anemisko i del seu
espectacle Hem vingut aquí a deixar les coses clares, dirigit per Jordi Oriol. Ha
estat músic i director musical de l'espectacle Laberint Striptease (2019,
Companyia Roberto G. Alonso), de Guillermotta (2021, dirigit per Jordi Prat i
Coll).Ha escrit obres de teatre (Kentucky ha muerto, Laberint Striptease),
musicals (73 raons per deixar-te, El zoo d’en Pitus, La granja animal) i
espectacles diversos (Marúnica, espectacle de dansa de Cia. Roberto G. Alonso;
El primer hivern i Cançons de Troia, de Meraki Ensemble). També és arranjador i
orquestrador i ha fet feines pel TNC (Taxi al TNC, Per començar, Sarsuela, L'aplec
del remei i Se'ns n'ha anat el Santos al cel, tots dirigits per Xavier Albertí),
Festival Grec (Nit de musicals 2015 i 2016) i Murtra Ensemble (Stravinsky), entre
d’altres. El 2016 va rebre el premi Butaca a la millor composició pel musical 73
raons per deixar-te.

Carles Marigó - Composició musical
Músic format com a pianista clàssic a l’Esmuc de Barcelona (Vladislav
Bronevetsky) i al Conservatori Tchaikovsky de Moscou (Irina Plotnikova). Ha
desenvolupat la seva faceta com a improvisador guiat per Xavier Dotras, Albert
Bover, Emilio Molina, Juan de la Rubia, Michael Pisaro, James Fei, Evan Parker.
Amplia la seva formació gràcies a les beques CEP, CoNCA i AIE, i recolzat pels
premis nacionals i internacionals obtinguts com a pianista i compositor durant
l’etapa de formació (Eugènia Verdet, Ciutat de Manresa, Ricard Viñes, entre
d’altres). Ha actuat a països com Espanya, Suïssa, Portugal, Alemanya,
Dinamarca, Anglaterra, Rússia o Nova Zelanda com a solista, en agrupacions o amb
orquestra. Membre fundador de la companyia de creació interdisciplinària Cia.
RAU (Barcelona) amb Jaume Sangrà, i del col·lectiu emergent Lo Desconcert
(Colònia, Alemanya) amb la violinista Sara Cubarsi. Ha estat músic creador
resident a la Pedrera (Barcelona, 2017), l’Atlàntida de Vic (2020), la Marfà
(Girona, Residències internacionals 2020-2021) i al Zamus Zentrum für Alte Musik
Köln (Colònia, Alemanya, 2021). Quant a la docència, és professor d’improvisació
i educació auditiva a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC) i el
Conservatori Superior de Música del Liceu.

SÀNDAL PRODUCCIONS
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Sàndal Produccions és una companyia i productora que neix el 2017, dedicada
a la creació, producció i distribució de produccions d'arts escèniques.
 lguns dels nostres treballs són: Pegàs, el cavall alat (teatre de sala,
A
2016-2018); El Sopar de l'Enigma (2017-2022); Euphoria (espectacle de
dansa en Cúpula geodèsica 2019, temporada Nadal al Poble Espanyol de
Barcelona i Gira per Catalunya), Emotion (Espectacle de dansa familiar ,
Temporada al Poble Espanyol de Barcelona 2020), YU (espectacle familiar de
gran format , temporada Nadal 2022 al Poble Espanyol de Barcelona),
Animalia, Inc (instal.lació i espectacle per a espais exteriors - estrena
agost 2020, Mostra Igualada 2021, Fira Tàrrega 2021, MAC Festival
Barcelona 2021, Fetén 2022). Altres espectacles de petit format com
Històries de Bosc, actualment en gira i per a públic infantil. La nova
experiència teatral "Jurassic Jones Adventure" s'estrena el 2 d'abril al
Poble Espanyol de Barcelona i farà temporada de 3 mesos. A banda, creem
activitats educatives com "Mila i Sham" per al Teatre Nacional de
Catalunya. Des del 2017 hem realitzat 750 funcions de 35 projectes
diferents.

CALENDARI PRODUCCIÓ
Abril - Maig 2022 Preproducció i desenvolupament guió
Juny 2022 - Assajos 1era fase (espai i manipulació)
Juliol 2022 - Assajos 2a Fase (residència artística
Setembre 2022 - Assajos 3a Fase (residència tècnica)
Setembre 2022 - Estrena
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IMATGES - PROCÉS ASSAJOS
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CONTACTE
Aina Gomis
Producció i distribució
+34 698 823 257
aina@sandalproduccions.com
www.sandalproduccions.com
@sandalproduccions

