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A partir del 2 de juliol, dins la programació del festival de Teatre Grec, 

engega el Cabaret Sensorial de la mà de la companyia Teatro de los 

Sentidos a la seva seu el Polvorí de Montjuïc. 

 

Durant tot el mes de juliol la companyia proposa quatre activitats     

vertebradores sota el paraigües del títol que ens acompanya. Quatre 

activitats que es complementen amb la intenció d’acostar la metodolo-

gia del nostre treball basat en el món dels sentits com a eines de     

creació i vinculació amb el públic. 

El Cabaret sensorial és un espai de trobada per a les nits de juliol, un 

racó màgic de Montjuïc, on poder gaudir de la programació d’           

espectacles, música i jocs sensorials entre murs de pedra, mobles an-

tics, espelmes sota els arbres i els estels sobre el Mediterrani. 

El Polvorí de Montjuïc, la nostra seu, es converteix, durant tot el     

Festival Grec, en un espai alternatiu ple de propostes artístiques per 

deixar-se seduir i prendre una beguda entre amics i coneguts. 

De dijous a diumenge obrim les portes del nostre espai de creació per 

oferir diàriament diferents propostes al públic. El seu jardí es transfor-

ma i s’obre a tothom. Un jardí que juga amb la instal·lació plàstica i que 

el converteix en un espai on poder investigar, perdre’s o descobrir els 

secrets que s’hi amaguen. 

PRESENTACIÓ 



 
 

 
 

Dies: Dijous i Divendres 
Passi: 20.30h 
Duració: 50 min. 
Aforament: 30 persones 

 

DEGUSTAR RECORDS és una experiència sensorial inspirada en el conte, en la 

narració de quelcom que ha existit en l’espai que el petit grup d’espectadors trepitja. A 

partir de la llarga història del Polvorí, dels seus usos i habitants, els membres de la com-

panyia Teatro de los Sentidos creen un imaginari que els portarà al retrobament dels re-

cords dels espectadors-visitants, a través del teatre sensorial i d’allò que no es diu. 

 

Algunes nits especials l’eco llunyà d’una dona ens convida a una experiència entre el 

gust i l’olfacte a través d’un viatge sensorial a la recerca de la memòria perduda que pot 

retrobar-se darrere de les olors i gustos: “El Polvorí ha tingut molts usos: ha sigut un con-

junt militar on s’hi guardava la pólvora, una quadra, una presó, un magatzem, un lloc 

abandonat… un teatre… però es diu també que fa molt i molt de temps hi visqué…“ Així 

és com comença l’espectacle  DEGUSTAR RECORDS, on els actors són també els   

guies i conductors dels visitants pel viatge dels records del Polvorí, en una atmosfera inti-

mista on la música omple els espais facilitant l’evocació de la memòria. 

 

Seguint de prop les tradicions orals ancestrals, posa en escena el Silenci com a condició 

indispensable per la comunicació entre l’obra i el públic i els sentits com a llenguatge. 

 

Direcció: Enrique Vargas / Dramatúrgia: Enrique Vargas i Teatro de los Sentidos 

Coordinació de Projecte: Giovanna Pezzullo, Lisa Marrani i Francisco Javier Garcia 

Disseny d’espai: Lisa Marrani / Disseny d’il·luminació: Francisco Javier García 

Disseny olfactiu: Giovanna Pezzullo 

Habitants/Actors: Francisco Javier García, Giovanna Pezzullo, Lisa Marrani, Eva Pérez, 

Jorge Prats, Stephane Laidet, Gabriella Salvaterra i David Batignani. 

Veu: Lisa Mercury 

Producció: Lídia Figueras 

 

 

DEGUSTAR RECORDS 



 
 

 
 

Dies: Dissabtes 04 /11 / 18 / 25 de Juliol i 01 d’Agost. 
Passis: de 20h a 23h 
Duració: 40 min. 
Aforament: 36 persones (recorregut individual) 

 
18m2 de pell ens convida a un espai per jugar a intuir el misteri del cos. L’obra       

proposa un recorregut a través dels secrets i misteris d’un antic Polvorí abandonat, per 
desembocar a la sorpresa inefable d’Eros. Aquell que te l’ànima a la pell… 
Què passaria en el teu cos, en la teva pell, a la teva ànima? 
 
- “Els veïns deien que allò que els arribava primer era l’olor a fruita madura i mesc. Des-
prés venia la caçó, des de dins d’algun lloc fosc que els omplia a tots d’un desig dolorós. 
Un desig que els feia reunir-se en silenci davant la porta a esperar. Llavors un d’ells sen-
tia els ulls que el miraven a ell. Només a ell. A través de la finestra fosca. 
 
Llavors empenyia la porta. 
Entrava. 
 
Passava un temps interminable pels que eren a fora. Llavors sortia. Amb una expressió 
que no admetia cap pregunta. Era llavors que podia tocar-li a un altre, i a un altre i a un 
altre… A vegades els primers a entrar eren els més bruts, els captaires, aquells que no 
creien en res, ni en ells mateixos. Altres vegades tocava als més arrogants o als més 
rics. 
 
Llavors les dones van començar a murmurar. 
Un dia armades amb pals, pedres i rasclets van pujar al Polvorí. Fins que una d’elles va 
sentir la primera irada. I després una altre i una altre i una altre. 
 
Va ser llavors quan la muntanya va florir.”- 
 
Aquest treball és fruit del procés d’investigació i creació del grup de recerca del Teatro de 
los Sentidos, format per antics alumnes del Diploma de Postgrau i l’Escola dels Sentits, 
amb la direcció i dramatúrgia d’Enrique Vargas. 
 
Grup format per: Jordi Lafuente, Carles Jorba, Eva Díez, Encarna Sánchez, Inés Vallvé, 
Adelaide Mancuso, Vivian Coronato, Natalia Cros, Silvia Antolín, Cristina Manrique, Enri-
que Vargas. 
Direcció i Dramatúrgia: Enrique Vargas 
Disseny d'espais i imaginaris: Gabriela Salvaterra / Cançó: Pepe Sales 
Agraïments: Laura Orsina, Axel Cipollini, Francisco Javier García. 

18M2 DE PELL 



 
 

Gotita Cabaret 
per Stephane Laidet i Alekos 
Dia: 5 de Juliol (6 funcions) 
Passis: 11 / 11.30 / 12.15 / 12.45 / 13.15 / 13.45 
Duració: 20 min. 
Aforament: 30 persones 
 

A Gotita Cabaret, res és el que sembla: 
Una taula no és una taula sinó una llotja i unes mans no son unes mans sinó estrelles a escena. 
Petits espectacles, però només de la mesura perquè els artistes son de fama internacional: 
Astrid el culet valent, Marby cametes d’or, Alan Brito i Alan Brusc. 
 
Dansa, màgia, acrobàcia... i erotisme Com a els millors cabarets! 
 
Els amos d’aquesta singular companyia son els Germans Brothers (Alekos i Stephane). 
 
Dirigiran i controlaran aquest petit món alternant moments de tensió, poesia, sensualitat i ironia... 
 

 

PREZZEMOLINA: la vida imaginària de la filla del Senyor Julivert 

Per Patrizia Menichelli i Stephane Laidet 
Dia: 12 de Juliol (4 funcions) 
Passis: 10.30 / 11.30 / 12.30 / 13.30 

Duració: 40 min. 
Aforament: 12 persones 

 

PREZZEMOLINA: la vida imaginària de la filla del Senyor Julivert és un espectacle/ laboratori 
que succeeix al intimitat, al voltant d’una taula. 
 
El joc teatral que proposem està concebut com un marc fluctuant en constant compasició entre la 
imatge, la música i la paraula per explicar una faula antiga de la tradició italiana, que ens parla de 
l’amor pels objectes. 
 
La intenció no és únicament re-crear exactament una narració d’un conte, sinó propiciar un espai 
imaginari que doni pas al joc poètic. I un record: el de brollar… L’espai simbòlic on es situa la fau-
la és una Torre Imaginaria. Habitada per molts objectes. La protagonista de la nostra història 
“cuidarà i ordenarà” aquest espai que pertany al seu món íntim, on podrà concebre la seva for-
mació i creixement interior.  

CABARET DE XOCOLATA 



 
 
 
 

EL MUSEU FABULÓS 

Un viatge olfactiu pel món dels contes de Lulú Cologne 

de Giovanna Pezzullo i Stephane Laidet 
Dia: 19 de Juliol (11 funciones) 
Passis: 11 / 11.15 / 11.30 / 11.45 / 12 / 12.15  / 12.45 / 13 / 13.15 / 13.30 / 13.45 

Duració: 15 min. 
Aforament: 6 persones 
 

Creus que coneixes realment tots els aspectes de les faules? De veritat creus que coneixes la 
Caperutxeta Vermella? T’has parat a pensar quina olor fan els peus de la Ventafocs? 
 
Lulú Cologne és descendent d’una família de perfumistes artesans. És una dona que entén 
d’olors i molt bé: Sap reconèixer només amb l’olfacte els ingredients d’un pastís, pot endevinar el 
que algú ha menjat només d’olorar-la a un metre de distància i pot reconèixer, també, fàcilment 
les persones que en els últims deu dies han visitat una botiga de caramels.  
Clarament és una  bona perfumista. 
 
El seu rebesavi era el perfumista personal del Rei Sol de França i el seu rerererebesavi (i qui sap 
quants reres més son necessaris) va treballar amb Leonardo da Vinci en la construcció del pri-
mer compte gotes rudimentari per als olis essencials. Però la família de Cologne ha amagat du-
rant segles un secret, i la Lulú Cologne sap que ha arribat el moment de revelar-lo al món (per 
aquest motiu viatja molt). La seva família, al passat, i ella ara, han pogut capturar i guardar les 
olors de les faules. 
 
Ara Lulú obre la porta d’aquest misteriós i particular museu on estan guardats els perfums de les 
faules antigues i noves i si ella creu que tu ets sensible a aquest món et convidarà a olorar-ne 
alguns. I no només això! Com a ella li agrada explicar, t’explicarà, sota una calenteta manteta, 
anècdotes de les faules que ningú, però ningú, coneix. 
 
La proposta que presentem parteix de la necessitat d’estimular el sentit olfactiu que amb el tems 
s’ha vist reduït del seu protagonisme. La mescla entre explicar i olora és una forma d’obrir nous 
espais de la imaginació entre les pàgines dels llibres. El lloc on es porta a terme la proposta te la 
qualitat d’un museu de veritat. Exactament un mini museu o un petit museu.  Per visitar el museu 
has d’anar sota la taula amb la Lulú... 
 

Alicia al País de les Maravelles 

per Georgina Llapis i Stephane Laidet 
Dia: 26 de Julio (4 funciones) 
Passis: 10.30 / 11.30 / 12.30 / 13.30 

Duració: 25 min. 
Aforament: 30 persones 

 

- Només és impossible si tu creus que és impossible! - Li va dir el barretaire a l'Alicia. 
I vosaltres que penseu? Us sembla impossible que un conill blanc porti rellotge?  Us sembla im-
possible que menjar un boci de bolet et faci tornar minúscul? I encara més, us sembla impossible 
que algú expliqui el conte d'Alicia al País de les meravelles al ritme d'unes harmòniques gairebé 
màgiques? 

Doncs si encara dubteu veniu a comprovar-ho. El dia 26 al Polvorí de Montjuïc... 

CABARET DE XOCOLATA 



 
 
 
 
 
 

 
 

Alma de Raíz 
per Encarna Sánchez 
Dia: 3 de Juliol 
Hora: 22h 
Taquilla inversa 
 
Alma de Raíz escull un format senzill, que navega entre explicar i cantar, descobrir i  
desvetllar. Fent dels presents partícips de la història, a partir de compartir amb ells,     
físicament, part de les experiències que la composen. 
 
“Volem compartir un moment molt íntim, entre la identitat i l’origen, l’amor i el destí, expli-
car i cantar... Sentir amb l’ànima d’on ve estimar d’arrel... A vegades no és fàcil...       
Tanmateix, aquí ve la màgia. Que no puc explicar però si cantar...” 
 
La petite Sof au taquet “Ámame si te atreves” 
per Sophie Rouard 
Dia: 9 de Juliol 
Hora: 22h 
Taquilla inversa 
 
Cançons franceses d’ahir i d’avui a la carta (i d’altres d’aquí cap allà perquè parlen 
d’amor). 
 
Amame si te atreves és un show íntim i informal, que transcorre sobre l’amor segons les 
cançons escollides pel públic. Instal·lant un diàleg càlid, a vegades filosòfic, a vegades 
picant, a vegades torbador podem explicar anècdotes, reflexions, pensaments i poesies. 
 
El repertori son cançons franceses i espanyoles dels anys 30 fins avui, conegudes,     
menys conegudes i desconegudes. 

PROPOSTES MUSICALS 



 
 

 
 
 

Sembra2 "La cosecha del bucle" per Marta Torrent y Jordi Sánchez 

Dia: 23 de Juliol 
Hora: 22h 

Taquilla inversa 

 

Sembra2 acaba de néixer. Un petit espectacle musical que surt del cor. Que vol mostrar 
allò que hi ha dins per viatjar junts en el sentir, en la emoció i l’amor, per tal de poder 
transportar-nos durant un temps allà on ens condueixi la melodia. 
 

Tremenda Banda en petit comité per Stephane Laidet, Pancho García, Gabriel 
Hernández, Joan Gerard Torredeflot, Sophie Rouard i Lisa Mercury . 
Dia: 18 de Juliol 
Hora: 23h 

Taquilla inversa 

 

Des de la seva estrena, fa més de 10 anys, La Tremenda Banda ha anat acompanyant 
molts dels espectacles de Teatro de los Sentidos que ha presentat pel món. 
 

Les seves melodies suggerents a la foscor i els seus balls col·lectius ens han submergit 
en aquells imaginaris que tan ens han fet viatjar. Aquesta és una oportunitat única per 
reviure aquells moments en un concert especial, amb una mostra dels temes més repre-
sentatius dels últims 1 anys. Si a la foscor no vas poder veure’ls ara si! 
 

 

3 Líos Trío per Aurora Arenale, Alekos i Maya 

Dia: 24 y 31 de Juliol 
Hora: 22h 

Taquilla inversa 

 

3 Líos Trío proposa un viatge de la música, la imatge i la paraula, il·lustrant un conjunt de 
contes, jocs rítmics, lletres, onomatopeies, imatges, objectes, subjectes… 
 
La música intercala els contes, a vegades interrompent-los, altres acompanyant-los, inte-
ractuant, embolicant... Els contes son un recopilatori creatiu i recreatiu de les nostres 
històries, d’autor i populars, que parlen de l’amor, el desamor, l’odi, el poder, el sexe… 
 

“Tres caracteres 
Tres instrumentos 

Tres voces 
Tres maneras de decirlo 

 Líos...Tríos 
 Il Trio delle Tre Tresche 

Tres Embolics Trio” 
Tres Líos Trío”  

PROPOSTES MUSICALS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teatro de los Sentidos és un nucli estable d’artistes-

investigadors de múltiples disciplines i nacionalitats amb seu a Bar-

celona que col·laboren estretament des de fa més de 20 anys, sota la 

direcció artística del seu creador, l’antropòleg Enrique Vargas.  
 

La companyia ha desenvolupat una pràctica que posa en relació el 

llenguatge sensorial, la poètica del joc i la creació teatral. El seu en-

focament està basat en la comunicació corporal i sensorial, en la im-

portància del joc, en les tradicions ancestrals i en el silenci com a 

condició necessària per la comunicació.  

 

Crea espectacles de teatre innovador i experiencial que 

trenquen la barrera entre actor i públic: els espectadors 

són convidats a tenir un paper actiu, transformant-se en 

viatgers que són guiats i acompanyats pels habitants de 

l’espectacle a través d’un viatge oníric i simbòlic. 

 

La millor manera  

de trobar-se  

és perdre’s 

Q QUI SOM 



ENRIQUE VARGAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dramaturg i antropòleg colombià que du-

rant més de 30 anys ha desenvolupat un 

llenguatge poètic d’enorme influència 

per al teatre contemporani. 

 

S’inicia en el món del teatre des de molt jove, 

inventant jocs en el complex entramat de plan-

tacions de cafè del paisatge andí en el qual va 

créixer. Des d’aleshores, la seva feina de creació 

es centra en la recerca d’aquest esperit dels pri-

mers jocs prohibits i a desenvolupar una poètica 

sensorial que els ompli de significat. 

 

Es forma a l’Escola Nacional d’Art Dramàtic de 

Bogotà i posteriorment estudia Antropologia 

Teatral a Michigan, als Estats Units. Dedica 15 

anys a la recerca sobre jocs, rituals i mites a l’A-

mazònia colombiana. Al 1993 deixa les seves 

classes a la Universitat Nacional de Bogotà i, 

conjuntament amb la seva companyia Teatro de 

los Sentidos, continua la seva recerca amb la 

creació d’obres que assoleixen un gran impacte 

internacional, com “El Hilo de Ariadna”, 

“Oracles", “La Memoria del Vino”, “El Eco de la 

Sombra”, el projecte “Habitants”, “Pequeños 

ejercicios para el buen morir” y “Fermentació”, 

entre d’altres. 

 

Actualment, a més de portar la Direcció Artísti-

ca de Teatro de los Sentidos, dirigeix el Postgrau 

de la Fundació Universitat Girona "Poéticas de 

los sentidos. Lenguaje sensorial y poética del 

juego" i dicta cursos avançats de l’Escola dels 

Sentits tant a Barcelona com al Centre Cultural 

Il Funaro (Pistoia, Itàlia). 



 

 

 Premi TZ Rosen del públic i la crítica. Munich, Alemanya 

(2008) 

 

 Premi d’Honor del Festival Internacional de Teatro 

de Valladolid (2006). Por la nostra tasca d’investigació i 

trajectòria artística 

 

 Premi MAX a las noves tendències escèniques. Espanya 

(2005) 

 

 Premi Sebastià Gasch. Barcelona (2004) 

 

 Premi de la premsa Millor obra de l’any 2008. Pit-

tsburg (EEUU) 

 

 Premi Tucán de Oro del VII Festival Iberoamericano de 

Teatro de Cádiz. Espanya. 

 

 Reconeixement de la UNESCO, Festival Iberoamerica-

no de Teatro. Bogotà, Colòmbia. 

 

 Primer Premi XXXIV Salón Nacional de Artistas. 

Bogotà, Colòmbia. 

 

 Millor obra segons públic i premsa. Festival Mundial 

Teatro de las Naciones. Santiago, Xile. 

 
 
 

PREMIS I RECONEIXEMENTS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGUNS DELS FESTIVALS I CIUTATS 
als quals ens hem presentat en els últims anys 

 Il Funaro. Pisoia (Itàlia), 2014 

 World Theatre Festival Shizuoka under 
Mt.Fuji. Shizuoka (Japó), 2014 

 Festival IDEM - Casa Encendida. Madrid, 2013 

 Festival 10 Sentidos. València, 2013 

 Temporada en La Casa del Teatro. Bogotà 
(Colòmbia), 2013 

 Goteborg Dans & Teater Festival. Goteborg 
(Suècia), 2013 

 Festival Zomer Van Antwerpen. Antwerpen 
(Bèlgica), 2013 

 Festival Notte dei Poeti. Pula (Itàlia), 2012 

 Il Funaro. Pisoia (Itàlia), 2012 

 Perth International Arts Festival. Perth 
(Austràlia), 2012 

 Republique Theatrer. Copenhague (Dinamarca), 
2012 

 Temporada Polvorí de Montjuïc. Barcelona, 2011 

 Le Vie dei Festival. Roma (Itàlia), 2011. 

 Il Funaro. Pisoia (Itàlia), 2011 

 Maison Folie di Wazemmes, Lille (França), 2011 

 Benevento Città Spettacolo. Benevento (Itàlia), 
2011 

 Festival Internacional de Teatre de Tarragona. 
Tarragona, 2011 

 Singapore Arts Festival. (Singapur) 2011 

 Festival Grec. Barcelona, 2010 

 Palazzo Riso. Museo d’Arte Contemporanea della 
Sicilia. Palerm (Itàlia), 2010 

 Teatro Jovellanos de Gijón, Recinto Ferial de As-
turias Luís Adaro. Gijón, 2009 

 Republique Theater (Metropolis Festival). Copen-
hague (Dinamarca), 2009 

 Festival Grec. Barcelona, 2009 

 Montjuïc de Nit - El Polvorí. Barcelona, 2009 

 Festival de Teatro de El Ejido. 2009 

 Centre d’Arts Escèniques de Terrassa. Terrassa, 
2009 

 Pittsburgh International Festival of Firsts. 
Pittsburgh (EEUU), 2009 

 Tollwood Festival. Munich (Alemanya), 2008 

 Napoli Teatro Festival. Napols (Itàlia), 2008 

 Norwich Festival. (Regne Unit), 2008 

 Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 2008 

  

 Teatro Español. Naves del Matadero. Madrid, 
2007 

 Forum de las Culturas. Monterrey (Mèxic),  2007 

 Aarhus Festival. Aarhus (Dinamarca), 2007 

 Festival de Norwich. (Regne Unit), 2007 

 Festival VEO 2007. València, 2007 

 Temporada al Palacio de Festivales de Santan-
der. Santander, 2006 

 Festival Zommer Van Antwerpen. Amberes 
(Bèlgica) 2006 

 Festival Grec. Barcelona, 2006 

 Mostra de Teatre Infantil i Juvenil. Igualada, 
2006 

 Tweetakt Festival. Utrecht (Holanda), 2006 

 La Città del Teatro. Cascina (Itàlia), 2005 

 Tollwood Festival. Munich (Alemanya), 2005 

 Món Llibre. Any del llibre. Barcelona, 2005 

 Fòrum de les Cultures. Barcelona, 2004 

 Festival VEO. València, 2004 

 Festival Grec . Barcelona, 2003 

 Festival di Palermo sul ‘900. Palerm (Itàlia) 

 La Vie dei Festival. ERT. Modena (Itàlia) 

 Temporada Mercat de les Flors. Barcelona 

 Holland Festival. Àmsterdam (Holanda) 

 Klaptstuk Festival. Leuven (Bèlgica) 

 Festival Theater der Welt. Berlin (Alemanya) 

 Sagra Musicale Malatestiana. Rimini (Itàlia) 

 Zurcher Theater Spektakel. Zurich (Suïssa) 

 Temporada La Vie dei Festival ERT. Modena 
(Itàlia) 

 Temporada Bologna. Bolonya (Itàlia), 2000 

 Temporada Museo del Ferrocarril. Madrid, 
1999. 

 London International Festival Theatre. (Regne 
Unit) 

 Théatre National de Bretagne (TNB). Rennes 
(França) 

 Festival de Teatro Éxodos. Lubljana (Eslovènia) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Horari 

De dijous a dissabte de 20h a 1h 

Diumenge de 10h a 14h 

 

Compra d’entrades 

www.teatrodelossentidos.com 

 

El Polvorí de Montjuïc 

Teatro de los Sentidos 
Camí del Polvorí s/n. 08038. Barcelona.  

Tel. +34 678 751 788 

COM ARRIBAR 
 

Contacte: 

 

Gerència: Toni Vidal 
gerencia@teatrodelossentidos.com  

 
 

Producció i Comunicació: Lidia Figueras 
info@teatrodelossentidos.com / 633866641 

 
 

Una producció de:  
 
 
 
 
 
 

Una proposta programada  en el marc de:   Caixa d’Eines te el suport de: 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

http://www.teatrodelossentidos.com/eo/noticiadetall.php?idn=23&idioma=ES_ES

