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...tot depèn de la cadira des de la que es miri.

SINOPSI
Una família s’asseu a taula. Cadascú ocupa la seva cadira i el seu lloc, com s’ha fet sempre. I
ningú es pregunta qui li va assignar aquest lloc ni perquè, com passa amb les coses que
simplement són “així”. Però què passaria si un dia algú s’asseu en un lloc diferent al que li toca?
“Joc de Cadires” parla sobre la relació entre les persones i les cadires i com el lloc que ocupem
condiciona el nostre punt de vista: tot depèn de la cadira des de la que es miri.
Edat recomanada: a partir de 5 anys.

CONTINGUT
L’ésser humà es va fer sedentari. Va penjar l’arc i les ﬂetxes i va aparèixer la cadira.
La cadira ens va separar del terra, ens va donar verticalitat, repòs. Ens va fer més nets, més
dignes, més...sedentaris. I poc a poc, la cadira va anar guanyant espai. Les activitats es van
començar a fer asseguts. Es pensa assegut, es treballa assegut, s’estudia, es viatja, s’escolta i es
menja assegut.
A l’hora de menjar, la cadira parla amb la taula, en un diàleg que amb el temps s’ha instal•lat i que
ens sembla tan natural com la relació entre el peu i la sabata, el cap i el barret.
I és a la taula i en les cadires on creem relacions socials, a vegades tan conegudes i repetides com
les familiars.
El lloc que ocupem a la taula es converteix en un espai propi on repetim els gests que ens
adhereixen a la realitat. Un espai personal e intransferible que evitem que sigui ocupat per una
altra, doncs seria una interferència en el nostre
acomodat i conegut punt de
vista que, per alguna raó necessitem que segueixi
intacte.
Però aquest lloc no és sinó el reﬂex d’un altre, com
un mirall interminable que es repeteix ﬁns l’inﬁnit.
Una cadira a la taula, una cadira a l’escola, una
cadira a la feina, una cadira al tren, al cotxe... Llocs
que ofereix la quotidianitat i la necessitat humana
de repetició que ens fa sentir segurs. Llocs
escollits, però a vegades també assignats, punts
de vista imposats per un sistema que classiﬁca a
la gent: els que s’asseuen davant de classe, els
que s’asseuen darrere, els del pati de butaques i
els del galliner, seients de primera o de segona
classe... Llocs des de on se’ns invita a veure la
vida d’una manera però poques vegades ens
brinden l’oportunitat de canviar-la.
A “Joc de cadires” explorem els límits de les
nostres cadires precisament com això, com un
joc, un intercanvi de llocs, de punts de vista que ens porten
irremediablement a experimentar una de les capacitats humanes més importants per
comprendre al món i als que ens envolten: L’empatia.

ESPAI ESCÈNIC
Escenograﬁa-titella
Parlar d’espai escènic en aquest cas és impossible sense parlar dels personatges d’aquesta
història, els quals estan tan íntimament relacionats que seran ells mateixos els que crearan
l’espai escènic per la seva distribució, moviments i signiﬁcació.
D’aquesta manera l’espai escènic està determinat per 5 cadires-personatges-titelles, la taula per
sopar i dos actors manipuladors.
Agafem com a punt de partida un sopar qualsevol, en una família de classe mitjana-baixa
qualsevol, en un dia entre setmana qualsevol.
Les cadires seran els personatges que composen la història. Són personatges que porten tant
de temps asseguts en el seu lloc que s’han fos amb el seu seient.
Aquestes cadires, a simple vista són totes iguals. Un joc de cadires que pertany a la mateixa
família. Però un simple gir del seient, l’incorporació d’una peça de roba i un cap n’hi haurà prou
per crear el personatge que l’ocupa. El cap serà extraïble per poder fer desaparèixer el
personatge segons convingui.
A la vegada aquestes cadires jugaran altres rols quan el seu personatge no formi part del que
està passant a escena, convertint-se així en l'escenograﬁa, donant-nos la possibilitat de crear
nous espais.
La taula on compartiran el sopar serà un objecte
versàtil que ajudarà a la construcció (evocació)
dels diferents espais pels quals transita l’obra i
segons necessitats dramatúrgiques.
Els actors també podran determinar espais
mitjançant la creació de personatges.
Els objectes del sopar com la coberteria,
menjar, vaixella etc també jugaran d’una
manera activa en la generació dels espais que
es trobin lluny del menjador de casa.
Versatilitat i capacitat de transformació són
les dues característiques principals d’aquests
objectes quotidians que ens ajudaran a
construir els diferents espais.

PERÍODE D’INVESTIGACIÓ
Fa un temps que hem iniciat un procés d'experimentació per estudiar les capacitats expressives
de les cadires des de diferents punts de vista.
En primer lloc ha estat investigada la seva relació amb l’espai escènic descobrint com són
capaces d’ampliar o disminuir l’espai, com poden arribar a comprimir-lo o bé com es reconeixen
llocs comuns tan sols canviant-les de lloc.
En segon lloc han estat tractades com un objecte manipulat. Malgrat la seva rigidesa aparent
ens ha sorprès descobrir que poden ser tractades com objectes amb un altre signiﬁcat que el
propi.
I en tercer lloc han estat tractades com a titelles. Ha estat revelador veure com són enormement
expressives i amb grans possibilitats de joc.
Aquests tres llocs són els que ocuparan les cadires en “Joc de Cadires” i tots aquells nous que ens
permetin descobrir el procés en el qual estem immersos.

IL·LUMINACIÓ
L’ il·luminació, bé que simple, jugarà un paper fonamental en la generació d’ambients de les
escenes.
Hi haurà clarament dues atmosferes. En primer lloc la que ambientarà el sopar en família i en
segon lloc la que evocarà els indrets passats per els que viatgen cadascun dels personatges.
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Dimensions mínimes de l´espai
- Altura: 3 metres
- Amplada: 5 metres
- Profunditat: 5 metres
Temps
- Muntatge: 3 hores depenen de la sala
- Desmuntatge: 1.5 hores depenent de la sala Il·luminació
- 17 PC de 1Kw
- Alguns PCs poden ser substituïts per PAR 64 CP62 no5
- 3 PAR 64
- 2 Retalls de 1Kw 25o-50o aprox
- Taula de control
- 21 canals de Dimmer de 2.5 Kw
So
- PA per el públic
- Monitors per l’escenari
- Taula de So de 5 canals i 3 enviaments (P.A + Aux)
- 2 micròfons de diadema (Els aporta la companyia)

LA COMPANYIA
A CAL Teatre el que més ens agrada és explicar històries.
Cadascuna d’elles comença per un pessigolleig, al que segueixen un munt de gargots i un bon
grapat de converses. Així van creixent els nostres projectes ﬁns que ja no caben en una llibreta
i llavors salten i comencen a caminar.
Cal Teatre neix el 2014 gràcies a la trobada d’en Carlos Gallardo, en Jordi Font i en Sergio
Escalona. Els tres compartim inquietuds com són el teatre de titelles, la fascinació per els
objectes quotidians i la creació d’històries poc usuals.
Fruit d’aquesta trobada i de la necessitat de parlar de la identitat i de la pròpia veu, al 2016 neix
el nostre primer espectacle “El Bosc com Balla” que ha estat dins de la temporada del Teatre
Tantarantana 2017, del Barcelona Districte Cultural 2018 i ha passat per diversos festivals de
Catalunya.
Actualment estem treballant en el nostre segon espectacle “Joc de Cadires”, una recerca sobre
una de les capacitats humanes més importants per comprendre el món i als que ens envolten:
L’empatia.
Volem crear poètiques i universos on el públic s’hi pugui submergir i viatjar. I de bon grat
acceptem el repte d’explicar allò essencial d’una manera diferent i atractiva.
COMPANYIA CAL TEATRE
www.calteatre.cat
(+34) 670 066 239
(+34) 647 601 501

