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Grandissima Illusione

Cris Blanco

Del 7 al 9 de juliol al Teatre CCCB



Fitxa artística

Direcció i interpretació: Cris Blanco

Acompanyament artístic: Anto Rodríguez, Óscar Bueno

Dramatúrgia: Cris Blanco, Rocío Bello, Anto Rodríguez, Óscar Bueno

Text: Rocío Bello, Cris Blanco

Disseny del so: Carlos Parra

Una coproducció del Grec 2022 Festival de Barcelona, Cris Blanco i Conde Duque

Madrid.

Amb el suport de la beca Premis Barcelona 2020 de l'ICUB, Festival TNT i El Graner,

centre de creació.



Grandissima Illusione

Cris Blanco

Cris Blanco estrena al Grec

Grandissima Illusione, sobre l’amor en

temps de l’Apocalipsi

L’espectacle ha estat coproduït entre el Festival Grec, Cris Blanco i

Conde Duque de Madrid gràcies a la beca Premis Barcelona 2020

L’amor per sobre de les classes socials, l’espai i el temps és el tema central de la nova obra

dirigida per Cris Blanco, que s’estrenarà al Grec. L’espectacle comença amb un diàleg entre una

marquesa i la seva criada que finalitza quan la marquesa és teletransportada cap a una altra

dimensió. Aquesta apareix al segle XXI, enmig d’un teatre, on veu un maquinista tatuat mentre

canvia un decorat, de qui s’enamora a l’instant.

A partir d’aquell moment apareixeran a l’escena la resta de personatges, que s’aniran adonant

que la marquesa és un personatge del segle XVII i no pas una actriu del 2022. Grandissima

illusione gira al voltant d’esdeveniments sobrenaturals i el caos, que a poc a poc s’apodera de

l’obra. Tant és així que el públic anirà descobrint que els propis personatges no saben des de

quan estan fent l’obra i mai han vist a la directora. A tot això se suma que es troben atrapats a

la sala del teatre perquè a fora és la fi del món.

Per a recrear aquest espectacle de metateatre s’ha escollit una escenografia singular,

conformada per elements reciclats d’altres produccions, elements esceongràfics pensats per a

obres de gran format cedides per grans centres dramàtics.

L’obra ha estat possible gràcies a la coproducció entre el Festival Grec, Cris Blanco i Conde

Duque de Madrid després de guanyar la beca Premis Barcelona 2020.
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Sinopsi

"Hola, soc la Cris Blanco. Avui és 12 de març de 2022 i escric aquest text des de casa de la

mare, on vaig créixer, veient per la finestra el meu col·le, el Bravo Murillo, en el qual em vaig

passar vuit anys. A la tele diuen que ahir va fer dos anys que es va declarar la pandèmia. Així

que fa dos anys que vaig començar a pensar en aquesta obra de teatre (bé, no sé si és aquesta

obra la que veureu...). Vaig començar a pensar en una obra molt gran, Grandissima Illusione es

deia. Amb molt bons actoresqws (perdoneu l'errada, mentre escrivia aquesta frase el meu gos

ha trepitjat el teclat) amb un cos de ball, un cor en directe... Era una obra de gran format, amb

grans escenografies reciclades de grans produccions del Teatre Nacional de Catalunya (encara

no sé si em deixaran les escenografies, perquè tot això és la idea que tinc en el passat, el vostre

passat, que és el meu present, i escric això per al futur, que és quan esteu llegint aquest text).

Al meu cap hi ha l'obra amb la Marquesa del segle XVI, la Juglara, l'Astròleg Cubà, el Tècnic

Maquinista, Les Extres, el Cor Grec, l'Expert Teatral, el Text...

Passava això de l'eclipsi, això dels viatges en el temps i la zona esmunyedissa...

I tot per explicar una història d'amor intertemporal i de lluita de classes!

Començava amb un preludi emocionant de l'orquestra en completa foscor (ai!, tant de bo hagi

aconseguit al final diners perquè vegeu l'orquestra en directe...) i amb l'escena de la Marquesa

i l'Actriu Que Fa De Criada, que de vegades li enganxa a tothom el costum de parlar en vers,

fent servir un truc pervers,

mentre fora el temps és advers,

ja no queda ni univers.

Què us estava dient? Espera, quant de temps fa que escric aquest text? Quants dies fa que estic

a casa la mare? Queda alguna cosa fora? Seguiu aquí? Aquest soroll, ha estat l'olla de pressió?

O heu estat vosaltres mentre llegiu aquest text?

Tant de bo que sí i que vingueu a veure Grandissima Illusione."
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Cris Blanco

Cris Blanco va nèixer a Madrid i viu a Barcelona. Llicenciada en Art Dramàtic per la RESAD, des

del 2003 dirigeix   els seus pròpies peces escèniques i treballa com a intèrpret en performance,

dansa, teatre i cinema.

Alguns dels seus treballs escènics són cUADRADO_fLECHA_pERSO-NA qUE cORRE (2004), Tercer

Premio Jardin d’Europe de Impulstanz 2008, Viena, ciencia_ficción (2010), El Agitador Vórtex

(2014), Bad Translation (2016) i Pelucas en la Niebla (2018). El 2019 estrena Lo mínimo i Lo

pequeño al costat de Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol. Els seus darrers treballs han estat

coproduïts pel Mercat de les Flors, el Teatre Principal de Palma i recolzats per Le Phénix, França

i Theatre Saint Gervais a Ginebra.

Les seves obres s'han presentat als festivals 8 Tension Impulstanz, 100 dessus dessous a la

Villette de París, La Biennale de la Dansa de Lió, Mapa Teatre a Bogotà, Alkantara Lisboa,

Panorama a Rio de Janeiro, DDD a Porto, Festival MIRA! a França, Pole Sud a Estrasburg o

8:boom a Seül, entre d'altres.

Com a intèrpret ha treballat amb Xavier Leroy, Cuqui Jerez, Juan Domínguez i Darío Facal, entre

altres, i en cinema amb Roser Aguilar, Iciar Bollaín i Belén Funes.

4



Grandissima Illusione

Cris Blanco

També fa seguiment de treballs d'altres artistes, imparteix l'assignatura d'Interpretació al CSD

de l'Institut del Teatre, participa en projectes educatius i ha impartit tallers a Elisava, CA2M,

Hangar, La universitat del Pacífic a Lima i la Universitat Nacional d'Arts de Buenos Aires entre

d'altres.

Rocio Bello

Des del 2013, és Directora de l'Escola Municipal d'Art Dramàtic de Madrid. Amb formació

d'actriu, va estudiar Dramatúrgia a la RESAD. Ha realitzat versions d'obres clàssiques que han

format part de la programació de festivals com Almagro, Olite o Clàssics d’Alcalá. La seva obra

Mi película italiana (Primer Acto, 356) es va estrenar a la primavera de 2019 al Teatre Espanyol

amb direcció de Salva Bolta. Al costat de Javier Hernando, ha guanyat el Premi ASSITEJ Espanya

de Teatre per a la Infància i la Juventud amb l'obra Estrellas y agujeros negros, entre otras

cosas, i el Premi SGAE de Teatre Infantil 2019 amb Necesito una flor. Com a traductora, ha

traduït Sopro de Tiago Rodrigues (Primer Acte, 357). Col·labora com a actriu amb la companyia

Los Bárbaros (Atlántida,La Riña, KRAK, Primeras ficciones).

Anto Rodríguez

Nascut el 1986  a Mieres, Astúries, és Doctor en investigació en humanitats, arts i educacions

per la UCLM amb la qualificació excel·lent Cum Laude i té un Màster en Pràctica Escènica i

Cultura Visual (Artea i UCLM) i un Màster en Arts Escèniques (URJC). És investigador a la teoria i

la pràctica de les arts escèniques contemporànies. Entre les seves produccions destaquen el

llargmetratge Frankestein, guanyador del Premi a Millor Llargmetratge Asturià del 51è FICX, les

peces escèniques Lo otro: el concierto (presentada en context com les Picnic Sessions del CA2M

de Móstoles, MET de Jalisco, Mèxic o FIDCU de Montevideo, Uruguai), La Traviata (Teatre

Pradillo i Teatre Espanyol de Madrid) o Vivir en videoclip: tu, yo, nosotris y un karaoke

(producció pròpia dels Estius de la Vila, Madrid). A part del seu procés individual, ha treballat

amb altres artistes com performer o acompanyant de processos: Juan Domínguez, Cuqui Jerez,

María Jerez, Óscar Bueno, Cris Blanco o Amalia Fernández. Imparteix tallers i classes a diferents

institucions com el CA2M o el MPECV des del 2014.
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Oscar Bueno

Nascut el 1985 a Avilés, Astúries, és graduat Professional Musical a l'especialitat de Piano,

llicenciat en Art Dramàtic per l'ESAD d'Astúries a l'especialitat d'Interpretació Textual i té un

màster en Pràctica Escènica i Cultura Visual de la Universitat de Castilla la Mancha i el Museu

Reina Sofia a Madrid, així com un màster en Arts Escèniques de la Universitat Rey Juan Carles.

La seva pràctica es mou entre allò musical, allò coreogràfic i visual, de manera més o menys

premeditat. És autor però també treballa acompanyant processos d'altres artistes, que

desemboquen a teatres i contextos híbrids de l'escena experimental europea. És performer en

tots dos àmbits, i és músic. La visualitat o el treball en dibuix dóna forma a una exploració

central en el seu treball, que es comunica amb aquestes altres disciplines de forma natural.

Considera que el seu treball artístic és un híbrid entre la música (i la composició musical),

l'escena i la imatge.
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Enllaços d’interès

Web companyia

Enllaç als materials per a premsa

Imatges espectacle

https://crisblanco.net/
https://www.barcelona.cat/grec/ca/detall-premsa?nid=12655
https://www.barcelona.cat/grec/ca/detall-premsa?nid=12655


Departament de Premsa

Institut de Cultura de Barcelona
La Rambla, 99. 08002 Barcelona

Telèfon 933 161 069
premsaicub@bcn.cat

Enllaç al canal de Telegram del Grec
https://t.me/joinchat/AAAAAFW4Gbhdyc7HJRSSIg

Enllaç al material de premsa:
https://premsaicub.bcn.cat/grec-festival-barcelona-2021/

Gestió d’acreditacions per premsa
estrenes@eicub.net

Més informació a:
www.festivalgrec.barcelona

www.barcelona.cat/barcelonacultura

Contactes de premsa

Belén Ginart
fginart@bcn.cat
678 47 92 29

Guillem Talens
gtalensm@bcn.cat
662 62 73 50

Maria Ustarroz
678 53 88 69
mustarroz@bcn.cat

Neus Masferrer (Còsmica)
grecfestival_premsa@bcn.cat
626 05 25 07
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