DOSSIER
H À B I TAT

(DO B L E P E NE TR AC IÓ)

OBRA GUANYADORA DE LA BECA DESPERTALAB 2018
“La moderna pèrdua de creences que afecta no només a Déu o el
més enllà, sinó també la realitat mateixa, fa que la vida humana es
converteixi en quelcom totalment efímer. Mai no ha sigut tan efímera
com ara. // Res no és constant i durador. Davant d’aquesta falta
d’ésser sorgeixen el nerviosisme i la intranquil.litat. // Fins i tot les
religions, en el sentit detècniques tanàtiques, que alliberin l’home de
la por a la mort i generin una sensació de durada, ja no serveixen. La
desnarrativització general del món reforça la sensació de fugacitat:
de vida nua.”
(P. 40 Byung Chul Han. La societat del cansament)

PROJECTE
Hàbitat (doble penetració) és l’obra
guanyadora de la Beca DespertaLab 2018
que dóna la Nau Ivanow i la sala Atrium amb
l’objectiu de donar suport a la creació emergent. L’obra es va estrenar el 12 d’abril a la
Sala Atrium i va tenir una molt bona acollida
per part de la crítica i del públic.

SINOPSI
Un artista presenta una escultura que presideix l’interior del nou edifici net, polit i llis
que han construït al barri on abans hi havia
el mercat. Un youtuber aclamat anuncia el
seu suïcidi en directe. Una escriptora s’odia
per estar treballant en una oficina compartida on no coneix ningú. Un vòmit. Dues noies
es busquen per la xarxa en una aplicació de
relacions esporàdiques. Una d’elles vol netejar-se, l’altre necessita estendre la rentadora
que porta dos dies tancada. Un embaràs. Una
noia projecta en directe el seu viatge nocturn
per la ciutat mentre busca què fer per no
avorrir-se. Un adolescent fanàtic vol veure el
suïcidi d’un famós en directe. Tot succeeix en
una nit. Tot succeeix a prop de l’edifici nou
que han construït al barri, on abans hi havia
el mercat.

DISCURS
Hàbitat (doble penetració) s’emmarca dins
l’univers rizomàtic de les xarxes socials,
parla sobre aquesta necessitat constant que
tenim d’exhibir per existir, aquesta necessitat d’exhibir la nostra vida particular i íntima
a les xarxes socials i com això ens aporta una
falsa sensació de llibertat.
Hàbitat (doble penetració) és una analogia
del que passa a la xarxa on hi ha un excés
de material bolcat sense filtres del qual n’és
impossible estructurar un discurs general i
global.
Hàbitat (doble penetració) parla sobre la necessitat de projectar-nos a crits per demanat
que ens estimin, per sentir que formen part
d’aquest món.

QUÈ VOLEM DIR
Necessitem la fe més que mai i la trobem en la banalitat i en la projecció del
nostre jo. El nostre cos és el nostre escenari i el nostre discurs, ara més que
mai som conscients que l’únic que ens
pertany realment és el nostre cos. Però
el nostre cos esdevé desmembrat per la
necessitat d’exhibir, d’exhibir per existir. L’home/dona actual esdevé maniquí
per voluntat pròpia, esdevé consumidor
i venedor alhora, esdevé eslògan, aparador i esclau del mecanisme sense ser-ne
conscient.

APROFITAR LES
XARXES SOCIALS
Durant la funció el públic podrà gravar,
fer fotos i penjar fragments de l’obra en
directe. A part, per tal d’ampliar l’experiència teatral més enllà de l’hora i
mitja de funció hem creat un avatar de
cada personatge a Instagram per tal de
promocionar constantment l’obra creant
contingut diari des de cada avatar ficcionant els seu dia a dia. D’aquesta manera
l’espectador pot seguir el personatge
abans i després de la funció.

COM NEIX EL
PROJECTE
Aquest projecte és el resultat del meu treball
final de carrera (Roger Torns).
Vaig començar reunint un grup d’actors/creadors per elaborar una peça textual en col.lectiu.
A partir de l’escriptura automàtica a contrarellotge, que provoca un cert estat d’estrès, d’adrenalina i descontrol volia que sortissin coses íntimes
i inconscients que no sortirien des d’un estat
racional i controlador. Volia trobar el discurs i la
poesia jugant, que afloressin sols a partir de la
generació de material textual provocat a partir
del caos, la immediatesa, el joc i la irracionalitat.
Vam estar durant dos mesos fent sessions d’escriptura automàtica guiada, un cop vaig tenir
prou material textual, em vaig recloure durant
tot l’estiu per intentar entendre quines eren les
necessitats discursives de cada participant, i a
partir d’aquí es va anar construint la dramatúrgia
i la seva estructura fins arribar al text resultant
anomenat Hàbitat (doble penetració).
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ROGER TORNS
DIRECTOR DRAMATURG I PRODUCTOR
Roger Torns és actor, autor i director. És graduat en direcció i dramatúrgia per l’Institut
del Teatre i diplomat en Arts escèniques per l’escola La Casona. Segueix formant-se
com a actor amb gent com Santiago Zannou, Muntsa Alcañiz, Luci Lenox, Julio Manrique
o Andrés Lima. Cursa diversos tallers i seminaris de dramatúrgia a l’Obrador de la Sala
Beckett. Com a director i dramaturg ha estrenat Tinguem un fill, La festa de les
cadires, Com si mitja taronja gegant se m’estigués pixant a sobre, Soliloquejar amb algú,
Tres Bèsties i Elefant Terrible (creat conjuntament amb Eric Balbàs). Com a actor ha
treballat als espectacles 1’altre musical, Night Club Bilderberg i Generació de
merda escrits i dirigits per Xavi Morató, La Infanta terrible y su séquito real del col.lectiu La Santa, La noche de los asesinos dirigit per Gerard Nicasi, Woyzeck Caducat dirigit
per ell mateix, Escape Show dirigit per Ivan Tápia i Alicia Serrat, Urinetown
dirigit per Joan Maria Segura i col.labora també a El agitador Vòrtex de Cristina
Blanco. En l’àmbit audiovisual ha participat com actor a la pel.lícula Barcelona 92 de
Ferran Ureña i als curtmetratges Ahora no puedo dirigit per Roser Aguilar (Premi
Gaudí al millor curtmetratge 2011) i Cargols dirigit per Geoffrey Cowper. És docent
a l’escola Central de Teatre on imparteix l’assignatura d’interpretació i d’història i
teoria del teatre. També ha impartit classes de dramatúrgia als alumnes de batxillerat d’ESART. Ha participat com assistent de dramatúrgia a Safari Pitarra de Jordi Oriol
i Josep Pedrals al TNC, i ha estat l’ajudant de direcció de Marilia Samper i de Llàtzer
Garcia en diversos muntatges. El seu text Soliloquejar amb algú va ser seleccionat per
l’SGAE per ser traduït a l’anglès.

GEORGINA LATRE
ACTRIU
Graduada a l’École Internacionale de Théatre Jacques Leqoc a Paris i anteriorment a
l’Escola Superior d’Art Dramàtic Eolia de Barcelona. Guanyadora del Prem Anita 2016
pel seu paper a Vilafranca de Jordi Casanovas (Teatre Lliure 2015). En cinema participa als films Otros dies vendràn d’Eduardo Cortés, a Forasters de Ventura Pons, Antonio
cumple 50 d’Alejandro Mira i al curtmetratge Refugio 115 del director Ivan Villamel.
En televisió col.labora en les cinc temporades de la sèrie Ventdelplà de Tv3, El Pacto
de Telecinco dirigida per Fernando Colomo, la tvmovie Vilafranca dirigida per Lluís
M. Güell i Servir y Proteger de TVE. En teatre ha participat recentment a Punt de fuga
o la moral de l’herbicida de Maria Porras (Tantarantana), Dramaburg de Carlos Perelló
(Tantarantana/sala Atrium), El Bon pare de David Plana (Teatre Borràs), Fusells dirigida
per Daniel J. Meyer (Teatre Almeria), Vilafranca de Jordi Casanovas (Teatre Lliure), The
Emperor of America de Breadknives Ensemble (Camden Fringe Theatre Festival of London), Consell Familiar de Cristina Clemente (sala Beckett), Sopar amb Batalla de Jordi
Casanovas (Versus Teatre), Hikikomori de Jordi Faura (la Villarroel), 5 noies i un vestit
dirigida per Víctor Álvaro (Almeria Teatre), El Senyor de les mosques dirigida per Abel
Coll (Versus Teatre) entre d’altres. També ha realitzat l’assiténcia de moviment i l’ajudantia de direcció a l’espectacle Monstres d’Aflel teatre (Estruch de Sabadell) i l’ajudantia de direcció a l’obra Infecte d’Alberto Ramos dirigida per Iban Beltran (Versus
Teatre)

DIANA GÓMEZ
ACTRIU
Va estudiar Art Dramàtic a l’escola Eòlia de Barcelona. La seva carrera teatral va començar el 2004 a la Sala Beckett, amb la producció d’Estetic Paradise, dirigida per
Carol López. Recentment l’hem pogut veure a La desaparició de Wendy, dirigida per
Oriol Broggi (Sala Beckett, 2016). També ha participat en els muntatges de Hamlet Peckham, interpretant el paper d’Ofèlia (Bussey Building, Londres. 2016); La ruina, dirigida
per Noé Dénia (Teatro Lara, 2015); En la ciutat, dirigida per Víctor Muñoz (Sala Beckett,
2011); i a Terra Baixa, dirigida per Hasko Weber (Teatre Romea, 2009). Ha participat
en vàries pel.lícules, d’entre les que es destaquen Las altas presiones d’Angel Santos
(2014); Faraday, de Norberto Ramos del Val (2013); L’altra frontera, d’André Cruz (2012);
Any de gràcia, de Ventura Pons (2011); i Eloïse, de Jesús Garay (2009). En televisió ha
treballat en nombroses sèries i mini series, les més recents són El crac (TV3), Sé quién
eres (Telecinco), Vida Privada (TV3), Habitaciones Cerradas (TVE/TV3), Las aventuras
del Capitán Alatriste (Telecinco), y El secreto de Puente Viejo (Antena 3). Actualment es
troba rodant la nova producció de Movistar+ El día mañana.

MARIA HERNÁNDEZ
ACTRIU
Sortida del Institut del Teatre ha completat la seva carrera amb professionals com
Nuria Legarda (Entrenament Daulte), Pep Vila (clown), Moreno Bernardi (Biomecànica)
i Fernando Piernas. Ha estudiat a Argentina a l’escola Timbre4 (Claudio Tolcachir) i a
l’Sportivo Teatral (Ricardo Bartís), i també ha fet seminaris amb Javier Daulte i Guillermo Cacacce. Els seus últims treballs han estat Napoleón de Maria Hernández i Eric
Balbàs, Sacrifici de Sergi Pompermayer (Villaroel), Carne Viva de Denise Despeyroux
(Buenos Aires), Solil.loquejar amb aglú de Roger Torns amb El EJe, Checkmate de Santi
Serratosa, Cel.lules T i Obsolescence amb El Eje, Atrapados en la red de la companyia
Re-Teatreo i Gemma Pèl amb la companyia sortida d’El Galliner. Ha participat en curtemetratges com LARA LOVE de Eva Duran o ANNA de Cristina Sànchez.

JAUME VIÑAS
ACTOR
Es forma com actor a l’Institut del Teatre de Barcelona i al Col.legi de Teatre de Barcelona, treballant durant aquests anys amb diferents directors com Carme Portaceli, Antonio Calvo, Xicu Masó o Àngel Llàcer. En el camp de la música, ha estudiat piano, baix
elèctric i bateria, presenta el programa BalconyTv Barcelona que s’emet per Internet i
ha comercialitzat dos discos amb els grups musicals Splac i Domiti. Els estudis i l’experiència professional el porten a descobrir la passió per l’escriptura que és manifesta
principalment en el camp de la literatura dramàtica. La Pista (1r premi Beca Desperta
2015) és la seva primera estrena en una sala de teatre, i el mateix estiu també es representa Les estrebades d’una pinta trencada. Home Sweet Home, Lloronas, El Jardí de
Shiz, Soline i Worrick, són altres textos que també han estat representats. Ha publicat el
text Interrupció anòmala amb l’Editorial Rema 12. En el terreny audiovisual ha ajudat a
desenvolupar guions de curtmetratges, videoclips, peces de dansa i obres d’art contemporani audiovisual com Krakt, produïda per Nanouck Films. Actualment col.labora
amb Efímero Films desenvolupant projectes audiovisuals.

RAFA DELACROIX
ACTOR
Inicia la seva formació al Teatre Bartrina de Reus i posteriorment es gradua com actor a l’Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia de Barcelona. Completa la seva formació
com actor amb professionals com Joan Lluís Bozzo, Pau Miró, Jordi Casanovas, Claudio
Tolcachir, Glòria Balañà, entre d’altres i l’any 2013 viatja a Berlin per assistir a l’ET
Shauspielschule amb Olivier Coloni. Des de l’any 2003 ha participat en diversos muntatges teatrals entre els que destaquen Don Carlos dirigit per Calixto Bieito (Festival
Grec 2009), Pel davant i pel darrera dirigit per Alexander Herold (Teatre Borràs), Sopar
amb Batalla de Jordi Casanovas (Versus Teatre), Més enllà dels estels de Marta Gil Polo
(Teatre Tantarantana i Theatre en Mai de Dijon), Utopies BMB dirigit per Glòria Balañà,
Piere Castagné i Olivier Coloni (Festival Grec 2013 i gira europea), Tothom diu que
està bé dirigit per Daniel J. Meyer (Teatre Gaudí), Gossos Salvatges dirigit per Raquel
Reyes (Porta 4), el musical infantil Geronimo Stilton produït per Focus, Love Verkanding
de Cristina Clemente, Call Center de Marc Angelet (teatre del Raval, Dramaburg dirigit
per Guillem Gefaell (Sala Atrium) El tesoro de Munich digirit per Duarte Caseiro (Sala
Beckett) Hawaii de LaPepoTeatre (Sala BArts). En el món del cinema participa en diversos curtmetratges com Sida (2003), La Despedida (2008) finalista del Festival de Sitges
08, Mala consciencia (2009) finalista Diba Expres 09, Gran Futuro guanyador de diversos premis entre ells, dos a millor actor en festivals nacionals i internacionals. Des de
l’any 2009 a treballat en diversos llarmetratges com Perfiles de Francesc Giró (2009),
Regression de Joan F. Charansonnet (2010), Bucle d’Hector Zerkowitz (2010), Insert Coin
d’Escàndalo Films (2011), Capa Caida de Santiago Alvarado (2012) premi a Millor
Pel.lícula a la secció Noves Visions Emergents del Festival de sitges 2013, Capa Negra
de Jaume NAjarro (2014) i El elegido de Antonio Chevarrias (2015). En televisió ha treballat en produccions de TV3 com d’Esquenes per la Marató i la sèrie diària La Riera.

RECULL DE PREMSA
TIME OUT- ANDREU GOMILA
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/habitat-doble-penetracio

“Els cinc intèrprets fan que el petit escenari de la Sala Atrium esdevingui un camp de futbol. Canten, ballen, es barallen, es miren de prop i s’allunyen. La partitura de la peça és perfecta i el tempo
que marca Torns, de mà ferma.”

EN PLATEA – FERNANDO SOLLA
http://enplatea.com/?p=16431

“El trabajo de los intérpretes es impresionante y adecuado cien por cien a tan compleja visión.
Compleja de ejecutar y plasmar porque con su trabajo facilitan el acceso de todos los allí reunidos. Hay mucho esfuerzo físico pero lo que nos ha encantado descubrir es la intertextualidad que
mantienen en todo momento.// Finalmente, el espacio escénico de Albert Ventura y Alejandra
Lorenzo redondea la propuesta. Lo que en un principio puede parecer una pecera se irá tornando
en pantalla contra la que chocan y que nos separa a intérpretes y espectadores. Al mismo tiempo
se convierte en claro reflejo del filtro, barrera y canal que establecemos como transmisor de las
relaciones comunicativas y personales por las que deambulamos todos los que participamos de
Hàbitat (doble penetració).”

EL PERIÓDICO – IMMA FERNÁNDEZ
https://www.elperiodico.com/es/noticias/onbarcelona/mirar/habitat-doble-penetracion-atrium-6778592

“La originalidad formal es uno de sus mayores méritos, con los actores tras un plástico transparente –a modo de escaparate o pantalla- que aprovecharán, muy oportunamente, como su particular
muro de lamentaciones. // La caótica dramaturgia de vidas cruzadas está perfectamente justificada en base a la “desnarrativación general del mundo” pregonada por el pensador surcoreano
Byung Chul Han. El aladid contra el capitalismo digital, autor de ‘La sociedad del cansancio’, ha
inspirado a Torns, que dirige con muy buen ritmo e intensidad al joven elenco. Momentos de gran
potencia y tensión salpican este colage demoledor.”
ARA PLAY
https://play.ara.cat/escenes/Habitat-penetracio-teatre-Stories-dInstagram_0_1996000382.html

“Les històries d’ Hàbitat (doble penetració) s’entrecreuen les unes amb les altres. Quan els actors
surten a escena és possible que el públic es quedi amb dubtes: ¿Interpreten el mateix personatge que en l’escena anterior o s’han ficat ja en la pell d’un altre? “Passa el mateix que quan mires
Instagram. Et passes 20 minuts veient Stories i quan ho deixes tens la sensació que en realitat no
t’has assabentat de res”. Qui ho explica és Roger Torns, un autor i director teatral amb declarada
addicció a les xarxes socials que aquests dies ultima els assajos de l’obra que li va servir com a
treball de final de carrera a l’Institut del Teatre, i també va guanyar el premi Despertalab concedit
per la Nau Ivanov i l’Atrium Teatre.

GODOT- ALBERT MARTÍ
http://www.revistagodot.cat/la-casa-dels-likes/

“I, atenció, crida als millennials (o com es digui la generació que no pot desconnectar ni un
minut de mòbils): durant la funció el públic podrà gravar, fer fotos i penjar fragments de l’obra
en directe. A més, podrà interactuar amb cada personatge als diferents perfils d’Instagram on
aquests pengen contingut ficcionat del seu dia a dia. Ara, val la pena estar ben atent des de les
butaques de l’Atrium al que passa en escena durant una hora i mitja… no us en penedireu!”

TEATRE BARCELONA
https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/habitat-doble-penetracio-ivan-f-mula-99541

“El director i dramaturg Roger Torns, veu inquieta en constant experimentació, proposa amb
Hàbitat un interessant compendi d’alguns dels trets més malaltissos als quals ens ha portat
la societat de les xarxes socials. Sense caure en un pessimisme impostat o apocalíptic, el més
interessant de la proposta és una connexió molt intel.ligent entre la forma i el contingut del seu
discurs. “
https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/habitat-doble-penetracio-xavi-pijoan-99028

“Actrius i actors entregats a la causa es posen en la pell, a flor de pell i sense concessions, dels
protagonistes d’una generació que pateix perquè no sap com dir-se les coses, no sap com tocar-se ni com fer-se petons, que ha substituït la conversa pel monòleg o pel cop de puny.”
Torns ha fet diana en tots els sentits perquè ha fet visible allò que sovint intuïm que està passant
però que no som capaços de fer patent. Cal anar a l’Atrium, perquè aquests dies s’hi està fent
visible l’invisible.

RECOMANA – NOVAVEU – BERTRAN SALVADOR
http://www.recomana.cat/novaveu/?p=2156

“Entre les innovacions proposades en l’obra, destaca l’ús del mòbil: no únicament permès, sinó
incentivat. Gravar en directe, compartir contingut amb els actors i els seus alter ego, i viure
la realitat des de prismes diferents. Entre explosions emocionals, crits i desesperances, es va
construint una obra complexa i plena de contingut que acaba convertint-se en un fil d’Ariadna
que ens pot conduir a una reflexió sobre la pròpia existència humana contemporània.”

ESPECTÁCULOS BCN – ESTHER M. GONZÀLEZ
http://www.espectaculosbcn.com/habitat-doble-penetracio/

RECOMANA – JORDI BORDES
http://www.recomana.cat/CRITICA/4348/3/DespertaLab1:%20Hàbitat%20(doble%20penetració)/JordiBordes

SOMNIS DE TEATRE – GEMMA MORALEDA
http://www.somnisdeteatre.com/habitat-doble-penetracio/

BUTAQUES I SOMNIS – ELIZA DIEZ
http://butaquesisomnis.blogspot.com.es/2018/04/habitat-doble-penetracio.html

VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=5eNmzyOZHzk&t=3975s

CONTACTE
ROGER TORNS
tornsroger@gmail.com
produitperhit@gmail.com
690655134
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