
QUE VULGUIN PARTICIPAR EN UN ESPECTACLE. 
NO CAL EXPERIÈNCIA!

BUSQUEM
100 PERSONES 
DE DIFERENTS PROFESSIONS...

 ... I ORÍGENS, LLENGÜES, EDATS, SEXES, 
 CAPACITATS I SITUACIONS PROFESSIONALS

periodistes, artistes, repartidors, terapeutes, 
policies, urbanistes, strippers, fotògrafs, lampistes, pagesos, 
teleoperadors, futbolistes, científics, bloguers, xatarrers, 
pastissers, carters, treballadors sexuals, massatgistes, polítics, 
perruquers, músics, perfumers, cambrers, venedors ambulants, 
taxistes, skaters, floristes, guies turístics, cuidadors, filòsofs, 
fusters, docents, enginyers, infermers, conserges, detectius, 
il·lustradors, bibliotecaris, mecànics, bombers...

InscrIu-t’hI o escrIu-nos per saber-ne més:  participa@mercatflors.cat 

el grup quedarà tancat a fInals de gener 

assajos: del 2 al 7 de febrer (horarI de tardes) 

espectacle: 8 I 9 de febrer - InauguracIÓ del festIVal sÂlmon< 

al mercat de les flors MÉS INFO: www.granerbcn.cat // www.mercatflors.cat

ATLAS
UN ESPECTACLE DE 
                 - ANA BORRALHO & JOÃO GALANTE

Organitza Col·labora

ATLAS és un projecte ART i PART
El programa ART i PART de creació artística comunitària als barris és una iniciativa de l’Ajuntament 
de Barcelona, gestionada a través de l’Institut de Cultura de Barcelona i que s’engloba en el marc 
del programa Barcelona Districte Cultural.

barcelona.cat/artipart  
@BcnDCultural    
#ARTiPARTlamarina

casaBranca



ATLAS 
un espectacle de casaBranca, Ana Borralho & João Galante

ATLAS és una performance teatral que, tal com el seu nom indica,  pretén representar la diversitat 
humana de la ciutat, creant un paisatge de la complexitat del teixit social i urbà.

L’espectacle reuneix a l’escenari 100 persones de diferents orígens, llengües, edats, sexes, capaci-
tats, professions i situacions professionals. 

Amb aquesta obra, es vol construir un atlas de l’organització social humana, presentant els éssers 
humans a partir de la seva funció a la societat, reivindicant les seves ocupacions, tant de manera 
individual com col·lectiva. 

Un dels motors de la inspiració per fer-ho, ve de les idees de l’artista plàstic Joseph Beuys (‘La revo-
lució som nosaltres’ i ‘Cada home, un artista’), amb la creença que l’art ha de jugar un rol actiu a la 
societat, unificant art i vida. Una revolució silenciosa.

‘The revolution is us’
Joseph Beuys, artista i performer

La performance pren com a lema una cançó infantil que diu: 

‘Si un elefant incomoda molta gent, dos elefants incomoden molt més. Si dos elefants incomoden 
molta gent, tres elefants incomoden molt més...’, els 100 participants va sortint a escena succes-
sivament, pronunciant aquest text, però substituint ‘elefant’ per la seva professió. Durant tota la 
performance, les persones van caminant contínuament des del fons fins a la boca de l’escenari, co-
mençant amb una persona en escena i acabant amb 100. La primera part de la frase la diu la persona 
que entra en escena, i la segona la diu la coral de gent que ja està en l’escenari. En repetir la professió 
de cadascú, les persones es transformen simbòlicament en l’altre.

Durant l’espectacle el grup de persones va augmentant, així com la potència de la coral de veus. 
A mesura que va avançant, es va teixint un retrat demogràfic i socioprofessional de la població i de 
la diversitat que la conforma.

‘cent persones juntes no són únicament presència, són també poder. (...) 
el poder polític potencial del col·lectiu’

Francesca Rayner in Cartografias Políticas: Atlas



PARTICIPANTS 
Es busquen 100 participants que visquin a Barcelona, provinents de tots els àmbits i orígens, per tal 
de millor representar la diversitat que confirma la població de la ciutat. Ens interessa treballar amb 
professions legalitzades i tradicionals de tota la vida, però també amb aquelles no legalitzades i les 
no reconegudes com a treball pel seu caràcter associat al plaer o estil de vida (ex: alpinista, conta-
contes, skater, escalador, etc.). Qualsevol professió/funció a la societat està inclosa (aturats/es, cui-
dadors/es de la llar, jubilats/es, estudiants, etc.). Totes les peces que fan que la màquina associada 
al capital funcioni, seran representades.

Participaràs en el procés de creació i assajos amb Ana Borralho i João Galante 
i en les dues funcions de l’espectacle, que inauguraran el Festival Sâlmon< al 
Mercat de les Flors. No cal experiència!!

Si encara no t’hi has inscrit o penses en algú a qui pugui interessar-li: 

Formulari d’inscripció: http://granerbcn.cat/busquem-100-persones/
Per a més informació: participa@mercatflors.cat
El grup quedarà tancat a finals de gener. 
Assajos: del 2 al 7 de febrer (horari de tardes) 
Espectacle: 8 i 9 de febrer

Biografia dels artistes

Ana Borralho i João Galante es van conèixer estudiant arts plàstiques a Ar.Co. Des del 2002 treballen 
en parella i les seves obres s’han presentat en festivals internacionals a Portugal, França, Espanya, 
Suïssa, Escòcia, Alemanya, Àustria, Itàlia, Finlàndia, Brasil, Japó, Emirats Àrabs Units, entre d’altres. 
Són membres fundadors de l’Associació casaBranca, un espai d’acció cultural interdisciplinari que 
promou la recerca i la difusió de l’art contemporani, ofereix un programa de pedagogia i formació i 
porta la direcció artística del Festival d’Arts Performatives - Verão Azul. Viuen i treballen a Lisboa i 
Lagos (Algarve, regió sud de Portugal).

Més info de la companyia: http://www.casabranca-ac.com/
Més info ATLAS: http://anaborralhojoaogalantept.weebly.com/atlas.html

Vídeo

http://granerbcn.cat/busquem-100-persones/
http://www.casabranca-ac.com/
http://anaborralhojoaogalantept.weebly.com/atlas.html
https://youtu.be/Ill5DNstRFM


CALENDARI I HORARIS D’ASSAIG 
tots els assajos tindran lloc al Mercat de les Flors

MERCAT DE LES FLORS
Carrer de Lleida, 59 
<M> Poble Sec
http://mercatflors.cat/
Contacte i inscripcions: participa@mercatflors.cat

Pels assajos, els participants se separen en dos grups diferenciats només per temes d’organització, 
els treballs i els continguts són exactament els mateixos. A la fitxa d’inscripció s’ha d’indicar de quin 
grup es vol formar part.

http://mercatflors.cat/
mailto:participa@mercatflors.cat


ATLAS és un projecte ART i PART

El programa ART i PART de creació artística comunitària als barris és una iniciativa de l’Ajun-

tament de Barcelona, gestionada a través de l’Institut de Cultura de Barcelona i que s’engloba 

en el marc del programa Barcelona Districte Cultural.

ART i PART al barri de La Marina
 
La creació i l’evolució del barri de la Marina estan íntimament relacionades amb la realitat associada 
a allò laboral. El desallotjament de les fàbriques, que tradicionalment havien vertebrat la vida social i 
la identitat del barri, ha tingut conseqüències simbòliques que afecten la identitat de les persones i del 
barri en el mapa de la ciutat de Barcelona i conseqüències quotidianes ja que és el barri amb una taxa 
d’atur més alta de la ciutat.
 
A més, la Marina (o Zona Franca, com es coneix popularment el territori) està allunyada de la ciutat, se 
li va robar el mar i una altra sèrie d’elements que afecten a l’autopercepció d’aquest barri per part dels 
ciutadans.
 
Al - s’inicia un treball associat a la memòria històrica, al voltant principalment sobre aquesta qüestió 
laboral. S’articulen diferents projectes i espais de discussió que, des d’iniciatives ciutadanes i amb pro-
gressiva vinculació amb estructures institucionals, tracten de recuperar el valor de la identitat del barri 
i aportar solucions a les situacions actuals.
 
El projecte, que pretén sumar elements performatius a aquesta cerca, ja ha tingut alguna incursió en els 
llenguatges artístics com és el cas de “Som la Marina”. Ara hi posarem els cossos. Es plantegen dos 
processos Atlas en el qual el barri inclou la ciutat al Festival Salmon febre 2018 i el segon Vida laboral, 
associat exclusivament al barri al juliol 2018.
 
Entitat motor: El Graner, a partir de l’eix Memòria històrica de Pla de Barris (PdB), i de les entitats parti-
cipants del projecte de l’eix cultural del GRANER del PdB.  

Col·laboradors: Memorial Democràtic de la Seat, Arxiu Històric de la Marina, Grup d’Antics Treballadors 
de la Philips, Pla de Barris, Districte de Sants-Montjuic, Vulnus, ART-transforma, Hospital Sant Pere 
Clave, IES. Montjuic, Escola Barkenon, Mamis de la Marina.
 
Barcelona.cat/artipart   @BcnDCultural #ARTiPARTlamarina


