
 

 

SEISMES 2022 - DE SOL A SOL  
Festa oberta d’artistes residents de Fabra i 

Coats: Fàbrica de Creació 

 
[FULL DE SALA] 
 
ACCIONS EN VIU 
 

Cotó Fluix - TELEDUCA 
Projecció audiovisual 

17:30h – Sala Cinema – Vestíbul 
Una emotiva ficció realitzada per l’alumnat de 2n d’ESO del curs 2020-21 de l’Institut 

La Sagrera Sant Andreu. La peça ens traslladarà al #SantAndreu de finals dels anys 
60! 
Com eren els usos i els costums? Com eren els processos #migratoris? Com eren les 

relacions #LGTBI? Van ser algunes de les preguntes que van inspirar als i les joves a 
fer aquest curt passant per tot el procés de creació cinematogràfica amb la 

dinamització i acompanyament de Teleduca, Educació i Comunicació. 

 
@Teleduca_SCP 

 
Ecologías disruptivas - LUIS TABUENCA + ÈLIA GENÍS 
Performance, instal·lació 

17.40 // 18.40 // 19.40h – Planta 2 
Ecologías Disruptivas és un projecte de nova creació que cerca interrogar 
artísticament les pertorbacions ecològiques del medi ambient partint d'un context 

específic amb ramificacions i connexions a nivell global. 
 

@luistabuencaf 
@eliagenis2018 
 

El encuentro de las aguas - JESSICA MORONI 
Acció progressiva instal·lativa  

17 :50 – Exterior -Porxo 
Les fàbriques s’erigeixen on hi ha aigua. L’aigua no la veus perquè és a sota, sota 

capes i capes d’història, per sota dels dies, dels anys. L’aigua, però, de vegades 
sorgeix de la terra, ara de forma física, ara de forma energètica. Sense aigua no hi ha 

fàbrica. Sense aigua no hi ha vida. Aquesta és una acció que connecta amb aquesta 
força primària i la fa visible on només sembla haver-hi ciment i rajoles i vides 
humanes desconnectades d’aquesta natura. 

 
@_jessica_moroni_ 

 
NANA - CRIS CANDELA + ALBERTO GARRIDO 
Dansa, performance i música en viu 
18:00h – Sala Polivalent 2 

Performance basada en una cançó de bressol haitiana sobre música electrònica, 
acompanyada per una bateria i ballada per un cos flamenc. NANA. És una catarsi 

feminista que neix es destrueix i torna a néixer. 
 
@cristinacandela 

@garridoremifasol 

@ Instagram  



 

 

 
El plató - EXPLICA DANSA + L’ESCOLETA DE CINEMA + ELS AMICS DE LA 

FABRA + CARLES SALA  
Entrevistes  
18:10 – Sala Cinema - Vestíbul 

Amb aquesta acció en forma d’entrevistes, volem donar un espai a les veus de les 
persones que han format part del que va ser l'antiga fàbrica tèxtil. Ara, encara actius 

al recinte a través de l’Associació d’Amics de la Fabra i Coats. Aquest espai 
conceptualitzat com a un plató, serà el que aculli a antics i antigues treballadores. 

Conversarem amb elles per a conèixer la seva experiència i la seva aventura 
d’aconseguir que no s'hagi derruït l’espai, posant-lo al mapa com a un lloc protegit 

que avui dia acull a desenes d’entitats que treballen per al barri i des del barri.  
Hi participaran nenes i nens, alumnes de l’Escoleta de cinema. 

 
@explicadansa 

@teleducascp 

 
El cos és una máquina que afirma l’atzar - LARA MARTÍNEZ + LAURA PAZ 
MUÑOZ 

Performance-recital instal·latiu 
18:30 – Sala Polivalent 1 

El cos és una màquina que afirma l'atza; és una instal·lació participativa que convida 
a totes les participants de la festa de Seismes a activar-la a partir del collage i la 
poesia trobada. A més a les 18:30 hi haurà una performance-recital que utilitzarà 

l'atzar com a mitjà per gaudir de l'anomenat "estat d’inconsciència". 
 

@lalarolara 
@laurapazmunoz 

 
The Shadow Show - LA ESCLUSA 

Performance / show 
18.20 // 19.50 // 21.50h – Exterior - Porxo 

The Shadow show és un show de varietés que barreja la performance, l'humor, el 
concurs televisiu i un concert amb flautes dolces. Un espectacle enfocat en aquesta 
gent fumadora que surt del recinte, oferint un entreteniment alternatiu, una mena de 

"premi de consolació", per estar fora i dins. 
 

@la_esclusa_ 
@ao_klaus 

 
Memòria (m) - BELA + LAURA B. CAMPOS 
Vídeo-escena, música i visuals en directe 

18:50 – Sala Polivalent 2 
Espectacle multidisciplinar de música, imatge i performance.  Un projecte de 

recuperació que vol portar a la llum aquells forats foscos que s'esborren del record pel 
pas de temps, i que reprodueix l'esvaïment o la desintegració, fent servir la música, 

ambients sonors, imatges i vídeos evocadors i experimentals per narrar una història 
onírica i sensorial que transita entre la bellesa, la nostàlgia i la inquietud. 
 

@belakike 
@btzlaura 

 



 

 

Horagai 2022: 'Viaje a un destino desconocido’ - LA SELVA. ECOSISTEMA 

CREATIU 
Projecció audiovisual 

19:10h – Sala Cinema - Vestíbul 
“Viaje a un destino desconocido”, és un dels curtmetratges sorgits d'Horagai, un 

projecte que utilitza el cinema com a espai de creació per transportar a joves entre 16 
i 20 anys a la reflexió social per deixar de ser narrats i passar a ser narradors i 

creadors de contingut treballant des de la seva pròpia visió del món i des del principi 
d’autorepresentació. La pel·lícula connecta, des de la ficció, amb les seves inquietuds, 

preocupacions i desitjos per tractar temes com el racisme, la desigualtat, la tutela i la 
vulnerabilitat. 
 

@laselva_coop 

 
 
 

Senderi de Foc - LIVEMEDIA (MARIA ESCOBEDO + ANDREW COLQUHOUN 
Instal·lació visual, streaming 
Inici 19.20 // Performance 21.30h // 22:00 final 

Una acció peripatètica (del grec peripatētikós 'relatiu al passeig, que passeja'), 
reflexiva i contemplativa alhora, a partir de l'element del Foc per pensar la nostra 

contemporaneïtat, la sostenibilitat de l'entorn i de les comunitats urbanes. Amb la 
participació de les "Efímeres", projecte de Laura Maure; amb la participació dels 

antropòlegs Manuel Delgado, Marta Contijoch, Sandra Anitua i el grup de treball 
Cultura Popular i Conflicte de l'Institut Català d’Antropologia. L'acció està concebuda 
per a un públic presencial i alhora es transmetrà "live online" a Twitter @livemedia 

@fabraicoats_fic @fabcreaciobcn. Hi participen els Diables del Mercadal. 
 

@lablivemedia 

 
Tsunami or something's gonna happen tonight - CARLOTA GRAU + JOAN COT 
+ ANA ROVIRA 

Espectable escènic, amb stop motion, dansa, performance 
19:30- Sala Polivalent 2 
Com es construeix, sense vincular-la a una història concreta, l’experiència del 

suspens? Aquell punt de mal de panxa, aquella premonició de la tragèdia que es troba 
al tombant de la cantonada? De voler saber i no saber a l’hora. "Something’s gonna 

happen tonight", amigues, però… el què?  
Aquesta sensació de por guai la coneixem, sobretot, de les pel·lícules de terror. Per 

mantenir-nos en aquest imaginari, Tsunami vol funcionar com una pel·lícula de stop-
motion en temps i mida reals. 

 
@antacao 
@anastaticacultural 

 
INMINEXO - KÒNICLAB 
Entorn digital 3D interactiu 
19:40 - Vestíbul 

Una nova creació digital de KònicLab en format de videojoc, amb una proposta 
temàtica mediambiental per reflexionar de com els humans ens relacionem amb el 

nostre entorn urbà i natural i els efectes que produeix aquesta relació. INMINEXO és 
un entorn digital 3D i interactiu que permet al públic obtenir la sensació immersiva a 



 

 

través de la navegació virtual en aquest entorn, des d´una experiència conduïda a 

temps real per una persona. 
 

@koniclab 

 
Processó industrial - GIGI MORRALLA 
Música, performance col·laborativa 

20:00h – Exterior - Porxo 
Acció litúrgica col·lectiva. El vapor i una cadència rítmica, pausada però constant, 
marquen l'inici del torn de nit. Un sotragueig metàl·lic s'obre pas entre raïls oxidats. 

Invoquem a la Màkina. Ens endinsem en un estat de trànsit industrial, vesànic, 
alienador. 

 
@gigi.morralla 

 
FRONTAL - SINCRO 

Música electrònica, experimentació sonora 
20:10h – Sala Polivalent 2 
L’oceànica piscina de la revolució industrial  que va anar omplint l’Europa del sXiX amb 

l’incansable treball dels desheretats ens va oferir el primer prototip de teler basat en 

un delicat mecanisme d’agulles amb ressort i targetes perforades, va ser el primer 
sistema automàtic d’introducció de dades, va ser a través de codi binari i va ser a 

través d’un teclat de piano.  
Musica, tecnologia, esclavatge. Revolució? 

noindex 
SINCROespaiexperimentaciórecercamusicalsonorabasatenlaimprovisaciórenunciemalai

ndustriarenunciaalapantallarenunciaalacomposiciórenunciaalaperdurabilitatalatrascend
ènciacreacióinterdisciplinariaintercreativacooperativapergenerarbenestarifelicitatsOMu
NfETeXISTIM 

 
@alex_casteleiro 

 
Anatomalia - STAND UP DANCE 

Performance, moviment 
20:30h - Vestíbul 
Anatomalia és un happening de cura col·lectiva del dany causat a 'femàlia' (tot allò 

femení), a través de la dansa, la instal·lació, la música original i l'experiència 
dissenyada, canviant el paisatge interior i el món exterior. 

 
@standupdance 

 
Autopista 7 - BLOOD QUARTET + CHUSO ORDI 

Música, visuals 
21:00h – Sala Polivalent 2 
Actuació en directe que conjuga el cinema d'animació de Chuso Ordi i l'exploració 

sonora ambiental experimental del quartet Blood Quartet. Espectacle desenvolupat 
específicament per ser interpretat a Seismes. 

 
@bloodquartetoficial 
@chuso_ordi 

 
 
 



 

 

Basketbeat - BASKETBEAT 

Performance participativa 
21 :10h - Vestíbul 

Basket Beat és una proposta que des de 2009 acompanya i problematitza processos 
educatius, socials, comunitaris i polítics a través de fer música en grup i amb pilotes 

de bàsquet; responent al que es coneix com a música comunitària. Una experiència 
Basket Beat és una activitat educativa, col·lectiva, corporal i artística en la qual es 
genera un espai de noves formes de relació social a través de diferents dinàmiques 

grupals i experiències musicals que, alhora, són l'instrument per a generar situacions, 
diàlegs, posicionaments, aprenentatges, demandes i preguntes al voltant del món que 

estem construint entre totes. 
 
@basket_beat 

 
You Saw Me Loosing At The Backyard - HEAL 

Música 
21:40h - Sala Polivalent 2 

Primer concert de la banda resident HEAL, on tot gravita al voltant del concepte “llums 
i ombres”. El cor d’aquesta acció experimental musical transita entre les llums i les 

ombres que generen l’amor, el desamor, les pors, les entregues, els anhels, la 
introspecció i tot allò que ens fa humanes en fricció en un món que sen’s presenta 

com real, en totes les seves dimensions, i potser no ho és tant. 
 

@healmetal 

 
Un pessic d’Atzucac - EFÍMERES + ÍRIA LLENA GASOL 
Performance, música i dansa 

21:45h - Exterior - Plaça Zona Lateral. S’inicia al Senderi de Foc 
Atzucac és un espectacle itinerant de carrer, musical i sonor, protagonitzat per 

Efímeres que reivindiquen la importància i el perill de moltes llengües actuals 
amenaçades i minoritzades. S’inspira en la idea de les clàssiques cercaviles i 

xarangues, però és totalment contemporani, i experimental. Efímeres són un trio de 
veus d’estil sonor i escènic de cabaret punk que fan servir com a instrument 

únicament el cos (veu, percussió corporal i moviments), amb el reforç de megàfons. 
En aquesta ocasió presenten un pessic de la peça en col·laboració amb la ballarina i 
coreògrada Íria Llena Gasol que treballa la fusió de la dansa contemporània i la 

urbana i que combina la llengua de signes dins la dansa com a objecte d'investigació i 
mediació cultural. 

 
@lesefimeres 
@iria_llenagasol 

 
El despertar d'una ciutat - RÀDIO FABRA (CHRISTIAN LEN + MATÍAS ROSSI) 
Instal·lació sonora 
22:00h – Espai Ràdio Fabra 

Instal.lació sonora homenatge a la considerada primera peça musical creadea amb 
màquines (els intonarumori) per el futurista italià Luigi Russolo al 1914. A ""Risveglio 

di una città"" Russolo volia exalçar el paper de les fàbriques com a símbol de la 
modernitat. I a Ràdio Fabra farem un viatge sónic per la Fabra i Coats de mitjans del 
segle passat, una fàbrica que a l' actualitat es bressol de creativitat i art, on es genera 

cultura, el despertar de la ciutat. 
 

@christianlenmusic 



 

 

@mmmtttsss 

 
Jam electrònica - SINCRO + ÈRIC SEGURA + KIKE BELA + DAVID LOW HAZE 
Música 
22:10 – Sala Polivalent 2 

La Jam Electrònica és un projecte impulsat per Sincro, col·lectiu creatiu 
d'experimentació i generació sonora. La Jam Electrònica és una sessió d'improvisació 

totalment lliure, sense assajos previs. 
 
@alex_casteleiro 

@carlesrigual 
@ominirabeats 

 
Els Dos Senyors - TONI JODAR + FRANCESC BRAVO 

Performance 
Diversos moments 

Els Dos Senyors "performen" la presència: dos cossos sèniors i actius que 
acompanyen el camí del públic de totes les edats. 
 

@tonidansa 
@explicadansa 

 
INSTAL·LACIONS 

 
Artistes treballant, The artist is absent, Descansos intersticials - BIEL LLINÀS 

+ ANA AYUSO + JOANA CAPELLA 
Instal·lació, vídeo 
Planta 2 

Proposta col·lectiva que obre un espai immersiu dedicat al descans en la pròpia 
dinàmica de la festa, tot reflexionant sobre binomis com productivitat-improductivitat, 

presència-absència, treball alimentici-pràctica artística. 
 
@b.llinas 

@anaayu 
@un_buendia 

 
 
Bioinnovación: lenguajes materiales - OCLOYA STUDIO (Loana Flores) 

Instal·lació, visuals 
Planta 2 

Llenguatges materials és una investigació artística al voltant dels materials que 
mostra un ventall enorme de possibilitats i qualitats d'un material fabricat en un 
laboratori domèstic amb descarts orgànics. 

 
@ocloyastudio 

 
Ongoingness - DAMP COLLECTIVE 

Instal·lació, visuals 
Sala Polivalent 1 

Totes les accions es dispersen i són aniquilades pel pas inexorable del temps; “Tot allò 
dit i conegut avança cap a un destí d'oblit còsmic” 

(E.Thacker). En aquest flux inconstant ens prenem un simple moment que intenta 
connectar els diferents episodis de la trajectòria d'un esdevenir implacable i 



 

 

imprevisible. en un compost químic que en provoca la descoloració. Tot i això, la 

massa del que va ser no és la forma definitiva de l'obra: com “en equilibri entre 
durada i canvi” (Gianni Celati). Aquesta es descàrrega en una lentitud perseverant, 

obrint-se a noves i imperceptibles variacions. Apologia de la transitorietat, 
ongoingness es compon d'un fil de cotó que, en passar d'una bobina a una altra, 

s'enfonsa en un compost químic que en provoca la descoloració. 
 

@damp.collective 
 
El paisatge heroic - CRISTINA CALDERÓN + LUIS COLAÇAO 

Videoprojecció, streaming 
Sala Polivalent 1 

El col·lectiu El paisatge heroic (Cristina Calderón i Luis Colaço) proposen una 
videoprojecció en streaming, on reubiquen i resignifiquen l'antiga sala de calderes de 
Fabra i Coats sobre l'espai expositiu de Seismes, integrant el públic de la mostra en 

aquesta sala, com a projecció. L'escena doble de llums i ombres en directe duplica les 
coordenades del temps i l’espai. 

 
@cristinacalderon___ 

 
Mum's confessions - DUAE COLLECTIVE 

Audiovisual 
Sala Polivalent 1 
Mum's Confessions és una investigació en format d'entrevistes virtuals a mares 

artistes i treballadores al sector cultural. una finestra als paisatges domèstics de cada 
dona, als seus ecosistemes, on posar al centre del debat i l'acció alguns temes clau 

com ara la possibilitat de conciliar maternitat, treball cultural i el somni de l'estabilitat 
econòmica. L'ambient domèstic pot esdevenir espai de cures, de treball incessant, de 
creació, de descans i tensions, d'educació i desobediència. Però sobretot és un 

microcosmos de producció i reproducció. 
 

@duae.collective 

 
Tribu silent - EVA PAREY 
Audiovisual 

Sala Polivalent 1 
La comunitat Tribu Silent neix durant la pandèmia, després del confinament dur, quan 
només es podia passejar amb alguna persona del nucli convivent o fer esport 

individual. Els seus membres comencen a reunir-se els diumenges a les 12h, a l’hora 
de missa, a Rere Cementiri, a la zona de Bogatell, per ballar plegats amb auriculars la 

mateixa música, mantenint certa distància. Es tracta de sessions de ball Ecstatic, on el 
cos i la consciència s’expressen lliurement sense seguir cap patró, com a guia 

únicament la música. 
 

@eva.parey 
 
Mi nombre es nadie - LUNA ACOSTA 

Instal·lació visuals 
Sala Polivalent 1 

Parlar de la migració com a un fenomen biològic, ens permet tenir converses més 
honestes sobre la manera com és viscuda pels cossos humans, i deixar de parlar de 
crisi migratòria (posant l'èmfasi en el cos del subaltern i no en la causa de la crisi) per 

adonar dels problemes estructurals que fan que un fet natural sigui viscut com un 
esdeveniment traumàtic per a uns cossos més que per a altres, ja que la migració en 



 

 

si mateixa és un procés natural de la recerca de persistència de la vida en situacions 

adverses (posar ous on és més càlid, deixar un país que està en guerra o que ha estat 
sistemàticament empobrit). 

 
@luna_acosta_t 

 
Bioart & Society / Osmoart Société [No-Humain] - OMUSES (Meritxell Virgili) 

Antropologia olfactiva-visual 
Sala Polivalent 1 
Aquest és un espai creuat, continu i sostingut entre les pràctiques artístiques 

performatives i l’antropologia sota el background metodològic de l’etnografia; 
concretament parlo dels estudis etnoolfactius, això és: accentuo el sentit biològic del 

sistema olfactiu com a eina de treball amb la seva proposta cultural que és 
l’etnoolfacció entre humanes. En aquesta ocasió he transitat cap a l'anti-especisme 

com a resultat dels meus anteriors laboratoris performatius; per tant, l'estudi present 
també es situa entre humanes i no-humanes. És també un [re]coneixement a la 

sintiència. I ara, més que mai, una forma necessària i indiscutible per a acostar-nos a 
l'enteniment d'altres ontologies, doncs a la meu entendre, hi ha una urgència de les 
humanes per a comprendre altres relacions amb el món. 

 
@omusesbarcelona 

 
AKASHA - CRIS CANDELA 

Videoart 
Akasha és un terme sànscrit que significa espai, cel. El cinquè element segons la 

religió hinduista, origen de tot allò que coneixem. 
Segons la física és l’equivalent al buit quàntic. 
Aquest vídeo és una travessia vers ell.  

 
@cristinacandela 

 
 
Paisatge de bany - J. DARK + M. MERINO 

Instal·lació sonora 
Lavabo Planta 0 

Instal·lació sonora als lavabos de la fàbrica, espai liminal per antonomàsia. Els banys i 
els lavabos són els depositaris del dia a dia, de tot allò que rebutgem mostrar, de la 
nostra higiene; part imprescindible de l’activitat humana. Abans, fàbrica tèxtil, ara, 

zona d’indrets de creació d’art contemporani, els lavabos [de la fàbrica] sempre han 

estat els espais intermedis entre l’activitat visible i la invisible. Rebuig i atracció, 
pensaments, records, secrets desvelats, trobades, estrès en defecació i transformació 

biològica. Què s’amaga en aquests espais? Què es mostra parcialment i què inferim 
d’aquestes informacions? 

 
@joana____dark 

@merinni 

 
 
 
 
 
 


