
HEM DE PARLAR
TENEMOS QUE HABLAR / WE HAVE TO TALK

VERO CENDOYA 

LINN JOHANSSON, JEM PRENAFETA i HANSEL NEZZA



HEM DE PARLAR ÉS UNA PEÇA DE DANSA TEATRE QUE GIRA EN TORN DE LA PARELLA ABANS I

DESPRÉS DE TENIR UN FILL.

 

UNA PARELLA QUE PROVA DIFERENTS VIES DE COMUNICACIÓ PER TAL DE SALVAR LA FAMÍLIA. 

I UN ADOLESCENT QUE COM TOTS ELLS QUAN ELS HI PREGUNTES, MAI FAN RES, NI VAN

ENLLOC, NI AMB NINGÚ. 

 

DISCUSSIONS EN MOVIMENT, SILENCIS QUE FEREIXEN, COMENTARIS QUE MOUEN I

CONMOUEN.

 

DE LA COMUNICACIO SENSE PARAULA . 

DE LA IMPORTANCIA DE CALLAR I MOURE'S.



UN PARE, UNA MARE I UN FILL.

LA FAMÍLIA PERFECTA.

QUÈ PODRIA SORTIR MALAMENT? 

en aquest projecte treballen els ballarins Linn Johansson i Hans Nezza, juntament amb Jem

Prenafeta, jove intèrpret amb Síndrome de Down.

Tot això amb una banda sonora, creada per l'habitual col·laboradora de la companyia Adele

Madau, formada per diferents diàlegs cinematogràfics que seran portats al moviment per

diferents vies.

El material físic, per tant, està basat en la recerca de la relació directa entre moviment i

paraula i en la recerca d'un particular codi de comunicació que uneixi aquests dos

llenguatges. Per tant, busquem utilitzar la paraula i els diàlegs com a motor de moviment

creant un llenguatge i un codi propi per a cada intèrpret que ens serveixi de portador de la

nostra història.

Aquesta recerca d'un codi propi serà la base del nostre treball físic. Un codi, que

aconsegueixi unir la poètica del moviment a l'especificitat de la paraula. i comptem així amb

els diàlegs trets del cinema per a unir en el cos, la concreció de la paraula, creant així un

llenguatge directe i Viu que atrapi a l'espectador en tot moment.

L'humor, un dels trets característics del treball de la cia., estarà també present en aquesta

peça tocant els límits de l'absurd com moltes vegades succeeix en aquests tipus de

conflictes.



cia vero cendoya, una companyia inclusiva

la companyia vero cendoya és un dels majors exponents a nivell nacional de treball artístic

professional amb col·lectius vulnerables. 

en 2012, vero ecmpezó a dirigir, al costat de sol va picar i ramon giné, el projecte Juneda

IncursióSocial, un projecte anual que generava peces amb persones de diferents col·lectius

vulnerables: donis de gent gran a persones amb alguna mena de diversitat funcional o malalties

mentals. 

a partir d'aquí, vero cendoya ha estat col·laborant amb diverses companyies i projectes inclusius i

creant els seus propis espectacles. Alguns exemples són les peces Hunting for the

unicorn(firatàrrega 2017), Barricidis (Barcelona, 2015), Órdago a la gran (teatre nacional de

catalunya, 2019), Bogumer (o fills de lunacharski), (Mercatdels flors, 2021). Totes les peces han

tingut recorregut internacional presentant-se en països com el Regne Unit, França, Itália o Xile. 

Donis de l'any 2022, la companyia forma part de l'organització Disability Arts International,

apadrinada per la British Council del Regne Unit.



equip



Inicia la seva carrera artística fa més de 15 anys a Barcelona. Ha treballat a Berlín com a intèrpret i ballarí amb, entre altres, Constança Macras / Dorky

Park, Berliner Philharmonie, i com a assistent coreogràfic a Der Tod in VenedigdeThomas Ostermeier, al Schaubühne Berlin. 

A Berlín continua la seva formació amb JeremiNelson, Kirstie Simpson, Julyen Hamilton, Susan Klein, Hanna Hegenscheidt i Juan Kruz de GaraioEsnaola

(Sasha Waltz & Guests) entre altres. Al costat de MARABULA col·labora amb artistes plàstics, músics, artistes multimèdia, desenvolupant així

creacions de diferents disciplines escèniques; treballant internacionalment a Mèxic, Països Baixos, Grècia, Sud-Àfrica, Alemanya, Espanya i Moçambic.

Linn Johansson es dedica a la dansa, la performance i la pedagogia del moviment. Es forma en el Royal Ballet School d'Estocolm, i continua els seus

estudis a París i Nova York. 

Ofereix classes de dansa contemporània, entrenament físic i improvisació en diversos centres i escoles a Suècia i Espanya des de 2001, en la ACIDH

(Associació Catalana d'Integració i Desarollo Humà) per a persones amb intel·ligència reduïda, entre altres. Col·laboradora artística amb Andrés

Waksman des de 2001, a més de Roseland Musical, Konic theatre, Leo Castro, VeroCendoya, Exprimenta Butoh, Natalia D’Annunzioentre altres.  actualment

treballa com a ballarina / intèrpret en diferents projectes artístics.

hans nezza

linn johansson

Jem Prenafeta és un actor amb diversitat funcional. 

ha participat en el projecte incursió social sitges i a BOGUMER (o fills de lunacharski), el úlitmoespectacle de la cia.. Vero Cendoya, estrenat en el

Mercat dels Flors i actualment en gir

jem prenafeta



Ha tocat música de tota mena (italiana, jazz, clàssica, experimental, contemporània, improvisació, músiques del món...) amb diferents músics, entre ells Lluito Dalla, Enzo Favata, Fresu, Bruno

Tommaso, Giancarlo Schiffiani, Michael Godard, Tim Hodginkson, Victor Ennuvola, Alessandro Bosetti, Rita Marcotulli, etc. 

Va participar a la gira mundial de Lucio DallaCanzone(1997) i a la gira africana de l'espectacle dansa-teatre Thioff & Gazelle (2005). També ha tocat en festivals tan importants com DeutscheJazz

Festival Frankfurt, Festival LEM a Barcelona, Festival 900 a Palerm, Time in Jazz i Sardinia Jazz Expo (Sardegna) Bologna 2000 i Jazz in It a Mòdena. Compon música i toca en directe per teatre i

projectes de dansa. 

Ha treballat per a diversos directors i companyies de teatre (Carlus Padrissa de la Fura dels Baus, Giorgio Comaschi, Rosso Tiziano, etc.) i amb coreògrafs com a Sol Picó, Tery Waikel,

OrnelladeAgostino, Gabriella Maiorino i Cornelia WildisienoAndre Gall Ross. 

En 2018 compon i toca en directe la música al DANISH THEATER de Copenhaguen i Aarhus en el "THE FALL OF THE KING" per al ROYAL de Dinamarca. A més, produeix i crea la performance"Concert de sons i

sabors", que ha estat presentada en tota Itàlia, a Espanya, Taiwan, Nova York, Londres, El Salvador i Xile. 

Treballa amb Vero Cendoya des dels inicis de la companyia, fa més de 10 anys

adele madau

llicenciat en Belles Arts a la Universitat de Barcelona i en Disseny de Moda a la ESDIB. Complementa la seva formació a Central Saint Martins i a la Universidad

Complutense, a Madrid.

Col·labora com a figurinista amb creadorxs com Sergi Belbel, Vero Cendoya, Antes Collado, Radim Vizvary, Xavier Martínez, Joan Fullana o Hermanos Picohueso. A

la pantalla, participa a "La mala fe", de les germanes Pauné (candidata als Premis Gaudí 2019); "Forastera", de Lucia Alenyar (Semaine de la Critique, Cannes),

"Sempre dijous", de Joan Porcel,o "La Kelly", de Lluís Prieto i Sofia Martel. En televisió, destaca "Mai neva a Ciutat".

Tot i que treballa com a figurinista, els seus interessos el porten a investigar la moda, guanyant el Premi Artjove 2017 per "Estuve en Mallorca y me acordé de

ti", el disseny d’espais (La fiesta terminó, Atlàntida Film Fest 2018), la performance (Galejar), o la creació de la imatge estètica de bandes musicals com

"Ljubliana and the Seawolf", Marina Herlop, Myoboku, Tarta Relena i Xarim Aresté. Actualment és artista resident al Casal Solleric (Palma, Mallorca) amb el

projecte "10 personatges per una pel·lícula que mai se fará".

pau aulí



Vero Cendoya es va formar com a ballarina en el Institut del Teatre de Barcelona, després de graduar-se va continuar la seva formació amb la companyia Trisha Brown Dance

Company i Movement Research a Nova York el 2002. També s'ha format com a actriu.

Com a intèrpret ha treballat amb figures com a Sol Picó, Mar Gómez, Olga Cobos, Peter Mika o Andrés Lima en el panorama nacional. A l'estranger, amb companyies com Inbal

Pinto Dansi Company, Hans Werner Klohe, LeBoussniere, Veronika Riz i Steptex D. C.

La seva última creació, BOGUMER, un espectacle inclusiu creat amb Isra Sola i estrenat l'abril del 2021 en el Mercat dels flors i alhora va crear un espectacle, ALOHA FROM

HAWAII, en col·laboració amb la coreògrafa Mar Gómez, estrenat al Festival Sismsògraf (2021). Crea ÓRDAGO A LA GRAN juntament amb Arantza Lopez, espectacle inclusiu dins

del Festival Simbiòtic 2019, al Teatre Nacional de Catalunya. També ha dirigit al costat de Jordi Pérez el projecte BARRICIDI que es va presentar al Festival Greg el 2019.

Segueix de gira amb LA PARTIDA, a teatres i festivals de més de 20 països d'Europa, Àsia i Llatinoamèrica, espectacle guanyador de diferents premis al 2015 i finalista a dos

Premis Max 2016. També l'espectacle IF (L'últim desig), creat al costat de la periodista Natza Farré i presentat a la Villarroel i la Sala Àtrium, a part de formar part del

programa Barcelona Districte Cultural.

Des de fa 8 anys combina projectes artístics amb socials que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables:

BARRICIDI, un projecte social dirigit amb Jordi Pérez, amb uns vint veïns del barri de Poble-*sec, barcelona, que oferia una visió polièdrica del procés de gentrificació que

aquesta vivint el barri en l'actualitat.

Col·laborant amb FiraTàrrega, StocktonInternational Riverside Festival (UK) i TINGUES Arts, Vero va dirigir i va interpretar al costat de Becki Parker, una persona amb

autisme, HUNTING FOR THE UNICORN.

INCURSIÓ SOCIAL i K.A.E. Teatre Social, projecte que es basa a ajuntar professionals de les arts escèniques amb col·lectius vulnerables per a crear un espectacle anual amb

una petita gira.

En cada actuació de LA PARTIDA, Vero Cendoya i Adele Madau, coreògrafa i directora musical, fan tallers involucrant a artistes locals de cada ciutat on es representa.

ÓRDAGO A LA GRAN, dirigida amb Arantza López, neix d'un aprenentatge comú amb sis actrius amb i sense diversitat funcional. Un espectacle inclusiu, incloent-hi Interpretació

amb Llenguatge de Signes Catalans, audiodescripció, visites tàctils, subtitulació i bucle magnètic.

BOGUMER (o fills de Lunacharski), espectacle inclusiu i intergeneracional, 7 intèrprets amb i sense discapacitat intel·lectual. Suposa l'aposta més clara per la inclusió de

persones amb discapacitat en el circuit professional de la dansa i el teatre.

vero cendoya
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