


“Sauntering (deambular): terme que prové de la persona ociosa que vagava en l’Edat 
Mitjana pel camp i demanava almoina amb el pretext d’encaminar-se à la Sainte Terre, 
a Terra Santa: de tant sentir-ho, els nens cridaven: ”va a Sainte Terre“: d’aquí, saunterer, 
pelegrí. Hi ha, però, els que suposen que la paraula procedeix de sans terre, sense terra o 
llar, el que, en una interpretació positiva, voldria dir que no tenen una llar concreta, però 
se senten a tot arreu com a casa. Perquè aquest és el secret del deambular aconseguit. 
No obstant això, jo prefereixo la primera etimologia. Perquè cada caminada és una espè-
cie de croada que algun ermità predica en el nostre interior perquè ens posem en marxa 
i reconquerim de les mans dels infidels aquesta Terra santa “. 

Caminar, Henry David Thoreau.
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Som capaços de viure un altra vida, una vida que tingui un altra velocitat? Podem deixar de ser 
i d’actuar com una marca? Podem arribar a ser autors de la nostra vida? Com podem escapar 
de les nostres vides privades i fer l’experiència d’un nosaltres? Com obrir nous móns?

SAUNTERER és una performance itinerant, adaptable als diferents espais on es realitzi. Es tam-
bé multidisciplinar perquè combina la performance (l’art de l’acció), el teatre de carrer, l’hu-
mor, la poesia, la filosofia i la política.

El punt de partida del projecte està en la experiència personal del creador, en la de caminar, 
en textos que parlen sobre aquesta experiència i en els textos del filòsof Santiago López Petit i 
dels Pressentiments, del grup de pensament crític Espai en Blanc.

La performance es pregunta sobre la possibilitat de sortir d’un món en el que ja no existeix 
l’afora, en el què la realitat es confon plenament amb el capitalisme. Planteja l´experiència del 
caminar com un possible acte de resistència davant la realitat en la què vivim. Com un dels 
últims actes de llibertat que ens queden. L’efecte buscat és la interrupció del ritme quotidià en 
el que estem immersos i la invenció d’altres formes d’experimentar i resistir. Obrir forats per 
poder respirar, encendre focs en la nit. En el més profund de la nostra desesperació hi ha una 
alegria que ens crida.

La performance està dividida en 5 parts. Cadascuna està basada en un concepte. La suma 
d’aquests conceptes obre una travessia compartida i a la vegada crea la dramatúrgia i la iti-
nerància de la performance. 

Anomalia  ·  Mobilització Global  ·  Sabotatge  ·  Aliança  ·  Terra de Ningú

El procés, quan encara estava en creació, va ser presentat a la Caravana de Tràilers del TNT 
de Terrassa i als Embrions del Festival Escena Poblenou de Barcelona del 2017. Finalment, ha 
estat estrenada al Festival Grec de Barcelona del 2018. Pròximament estarà a Fira Tàrrega i al 
Festival Escena Poblenou de Barcelona.

https://vimeo.com/286414692
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http://slopezpetit.com/
http://elpressentiment.net/%3Flang%3DCA
http://espaienblanc.net/


FITXA ARTÍSTICA

Idea: Marc Rodrigo 

Creació: Marc Rodrigo amb la col·laboració de María Stoyanova
Interpretació: Marc Rodrigo i intervenció de María Isabel Gutiérrez
Direcció: María Stoyanova 
Fotografia: Natalia Lucía

Duració: 75 minuts aproximadament

Públic: Tot i que es pot adaptar, l’ideal són 30 persones a partir de 14 anys

Suport a la Creació: CRA’P (Pràctiques de Creació i Recerca Artística), Fundació La Plana, GRUA 
(Grup de Recerca d’Universos Artístics), Festival Escena Poblenou i Cal Gras

Producció: Amb l’acompanyament de Fira Tàrrega, Festival Grec i la curaduria d’Eduard Molner

Agraïments: Santiago López Petit i Diana Gadish
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FITXA TÈCNICA

La performance és itinerant i s’adapta als diferents espais on es realitzi. No està recomanada 
per a persones amb mobilitat limitada. El recorregut acaba en un indret diferent de l’inici. Es 
fan servir 6 espais diferents i cal un treball previ, del que s’encarrega la companyia, per buscar 
el recorregut adequat (s’haurà d’acordar amb quina antel·lació s’arriba per preparar-lo).

PÚBLIC:

La performance està pensada, idealment, per a un màxim de 30 persones, a partir de 14 anys. 

NECESSITATS: 

La companyia està formada per 2 persones. L’intèrpret i una més, que ajuda a muntar i coordi-
na durant la performance. També està la possibilitat de comptar amb la intervenció d’un altra 
persona (la mare de l’intèrpret) que participa en una de les escenes.

Es necessiten 4 regidors/es de l’organització que es facin càrrec de diferents punts durant el 
recorregut.

ESPAIS:

I. Espai tancat, idealment aula o similar a planta baixa amb 30 cadires.
II. Cal permís per fer una pintada amb graffitti a la paret o en el seu defecte,  penjar prèviament 
un plafó de cartró a la paret.  Diversa escenografia ja col-locada que després s’haurà de recollir.
III. Espai exterior recollit on es col·locarà una pissarra que porta la companyia.
IV. Plaça amb terra adequat  (i si a les parets també es pot ,millor) per escriure amb guix.
V. Es necessiten 2 taules d’aproximadament 1,5m de llarg per 1m d’ample que aconseguirà la 
organització.
VI. Idealment un descampat , camí de terra o similar.
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MARC RODRIGO

Marc Rodrigo Gutiérrez és el fundador, president, secretari, tresorer i únic integrant de COLEC-
TIVO AMENO.

Després de voler ser futbolista i cantant de rock, Marc va estudiar filosofia i aquesta intensa  
experiència li va portar a voler convertir-se en pallasso. Va començar al món del clown impro-
visant al carrer i al cap d’un temps va formar la seva primera companyia.

Al 2011 va crear el seu propi col·lectiu i des de llavors ha anat combinant la seva filosofia 
d’estar per casa amb l’humor. Ha creat diversos números curts, l’espectacle de sala Filosofia 
Amena, ha format part del grup d’Imbecil·litat de Pep Vila i de la companyia de clown Zinc Co. 
Entre d’altres, s’ha format amb Christophe Tellier, Fanny Giraud, Miner Montell, Joan Estrader, 
Gorka Ganso, Gabriel Chamé, Antón Valén, etc.

Actualment col·labora amb Diana Gadish fent la música del seu últim espectacle de carrer, 
Handle with Care, i amb el poeta Danilo Facelli.

www.colectivoameno.com
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