
LAminimAL neix a la Sala Beckett l’any 2010, de la 
mà de Daniela De Vecchi com a grup d’investigació 

entorn els Sistemes Minimalistes Repetitius. 
Des d’aleshores ha produït 4 espectacles: en la 
temporada 13/14 estrena “La Grandesa d’ésser 
un entre tants” a la Sala Atrium de Barcelona; 
“Dimecres” a la Sala Beckett i “El suïcidi de 

l’Elefant hipotecat” primera part de la trilogia “Fer 
Sonar una Flor” que inaugura l’Àtic22, la nova sala 

del Teatre Tantarantana, i que el passat hivern 
s’ha vist a La Seca-Espai Brossa. A la temporada 

14/15 estrena al Festival Fringe Madrid “La 
supervivència de les Lluernes” creat en residència 

al programa Suport a la Creació de Fira Tàrrega 
en una coproducció del Festival Grec, Temporada 

Alta i Focus, i que s’ha pogut veure en temporada al 
Teatre Romea de Barcelona. Recentment guardonat 

amb el primer premi de públic i de crítica al 
Festival Internacional Noctívagos, l’espectacle es 
troba en gira nacional i internacional. Actualment 
LAminimAL treballa en dues noves produccions: 

“De la transformació dels cossos simples”, pel 
qual ha rebut el Premi Born 2015 de Residència de 
Creació amb l’estrena prevista pel pròxim febrer al 
Teatre Tantarantana. I, finalment, la darrera part de 
la trilogia, anomenada “Apocalypse Uploaded” que 

es podrà veure a Fira Tàrrega 2016.
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LAminimAL Teatre us convida a passar a l’acció i participar en una experiència 
teatral integradora, pensada per transformar les petites illes d’espais íntims en 
un gran arxipèlag on conviure en un espai comú.

“El Suïcidi de l’Elefant Hipotecat” és la primera part de la trilogia “Fer 
sonar una flor”. En l’avantsala els espectadors es van apropant a l’experiència 
proposada per LAminimAL. Unes quantes copes de vi, la premsa diària, una 
bona conversa... Tot disposat per a la inauguració de les instal·lacions que es 
trobaran quan passin a la sala principal. Des d’allà s’escolta una dolça cançó, 
interpretada en directe amb l’acompanyament d’un cello i d’una guitarra 
elèctrica. Just després, a la sala principal, els espectadors tenen la possibilitat 
de passejar-se per les distintes instal·lacions escèniques i observar d’aprop, 
com si es tractés d’un museu, els petits nuclis de relacions íntimes que a poc a 
poc es van transformant en una gran escena, en la qual es veuen involucrats. 
A partir d’aquest moment ja no hi volta de fulla, ja no hi ha marxa enrere, 
l’actualitat s’apropia de l’acció amplificant un debat que parteix del fet més íntim 
i arriba a les accions col·lectives, parlant de la necessitat d’actuar dins i fora 
de l’escena. Està concebut per a un espai no convencional, on la frontera entre 
l’escenari i les grades no existeix i on el públic, que es passeja entre les diverses 
escenes, comparteix copes de vi amb els intèrprets que els hi parlen a escassos 
centímetres.

L’espectacle en 2013 inaugura la sala Àtic22 del Teatre Tantarantana i 
s’ha pogut veure l’octubre de 2014 en temporada a La Seca - Espai Brossa de 
Barcelona amb una gran acollida del públic i de crítica.

 

Dramatúrgia i direcció: 
Daniela De Vecchi

A partir de textos breus de 
José Sanchis Sinisterra
 

Intérprets: Eloi Benet, 
Anna Berenguer, Cris 
Codina, Esperança Crespí, 
Toni Figuera, Xesco Pintó 
i Carla Rovira

Cantant:  
Andrea Marinel·lo

Músics: Xantal Gabarró 
(cello) i Joan Martínez 
(guitarra)

Producció:
LAminimAL Teatre

Idioma: Castellà
Durada: 75 minuts
Espai: no convencional - diàfan

...5, 4, 3, 2, 1: Feliç 1975! 
L’espectacle proposa un viatge a l’inici de la Transició Democràtica Espanyola 

i la revisa a través dels ulls de la generació dels fills i néts d’aquesta. LAminimAL 
proposa una trobada amb el nostre passat recent, per respondre’ns què queda de la 
nostra llum en els moments de canvi, com afecten les ombres de la nostra història a 
la nostra realitat actual. És una obra dinàmica que proposa un teatre de proximitat 
en el qual espectadors i actors comparteixen el mateix espai i convergeixen en 
un diàleg que crea i dona vida a l’escena. Els assistents són conduïts a través d’un 
itinerari que els fa transitar d’un ambient íntim a un espai col·lectiu – una taverna, 
una Àgora, un paisatge urbà- que funciona com a escenari de l’acció i lloc de 
reflexió. LAminimAL ens anima així a brindar per “l’home-lluerna”, aquell capaç 
de sobreviure els shows polítics, els platós de televisió i els estadis de futbol. Per 
un instant d’excepció actors i públic tindrem l’oportunitat de tornar-nos lluerna i 
convertir-nos en éssers luminescents, dansants, erràtics, inaprehensibles.

“La Supervivència de Les Lluernes”, segona part de la trilogia “Fer sonar una 
flor”, estrena a l’estiu de 2014 al Festival Fringe Madrid i es va poder veure a diversos 
festivals com ara FiraTàrrega, Festival Grec, Festival Temporada Alta i posteriorment 
en temporada al Teatre Romea de Barcelona al desembre de 2014 i gener del 2015. 
Recentment  “La Supervivència de Les Lluernes” ha estat guardonada amb el primer 
premi de la crítica i del públic al Festival Internacional Noctívagos.

Dramatúrgia i direcció: 
Daniela De Vecchi

A partir de textos de 
Juan Mayorga, José Sanchis 
Sinisterra, Carla Rovira i 
inspirat en escrits de Pasolini.

Intèrprets: Eloi Benet, Anna 
Berenguer, Cris Codina, 
Esperança Crespí, Toni 
Figuera, Xantal 
Gabarró, Andrea Hernández, 
Joan Martínez, Xesco Pintó i 
Carla Rovira

Participació: DJ Leumas

Producció: 
LAminimAL Teatre

Coproducció: 
Grec Festival, Fira Tàrrega, 
Temporada Alta i Focus

Idioma: Versió Catalana i Castellana
Durada: 80 minuts
Espai: Site-Specific adaptable a teatres, espais diàfans i no convencionals 

I al final el món esclata. Game over. 
Dels humans només en sobreviu la seva identitat virtual, el seu avatar. 

Són les ombres de la persona que eren en la seva vida anterior, la vida carnal, 
unes entitats que estan obligades a vagar pel Núvol d’aquí a l’eternitat. Davant 
d’aquesta perspectiva, què es pot fer? Per a què es pot lluitar? Què queda del jo? I 
del nosaltres? Per què s’ha de viure?

Entre els ecos que els assalten del món desaparegut, entre els records 
formats de bits, aquests éssers virtuals descobriran que el seu jo anterior devia ser 
alguna cosa més que un simple llistat de gustos i preferències, que hi ha alguna 
cosa més que se’ls escapa. I que si encara els queda algun motiu per viure, és per 
recuperar la humanitat perduda.

“Apocalypse Uploaded” és segurament el projecte més ambiciós de 
LAminimAL. La tercera i última part de la trilogia, amb l’estrena prevista pel 
setembre de 2016 a Fira Tàrrega, recollirà tots els elements que han distingit el 
segell de la companyia; treball coral d’actors, música en directe i una comunicació 
molt especial amb el públic.

 

Idioma: Versió Catalana i Castellana
Durada: 90 minuts
Espai: Site-Specific a quatre bandes

Direcció: 
Daniela De Vecchi

Dramatúrgia: 
Albert Pijuan

Intèrprets: Eloi Benet, Anna 
Berenguer, Cris Codina, 
Esperança Crespí, Toni 
Figuera, Xantal Gabarró, 
Andrea Hernández, Andrea 
Marinel-lo, Joan Martínez, 
Xesco Pintó i Carla Rovira

Producció: 
LAminimAL Teatre

Coproducció: 
Fira Tàrrega

LA SUPERV IVÈNC IA  DE LES  LLUERNES APOCALYPSE UPLOADEDEL SUÏCIDI DE 
L’ELEFANT HIPOTECAT 


