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GENTRIFICACIÓ (cat)*: Transformació socioeconòmica 
d’una àrea urbana degradada habitada per persones 
de classe baixa o grups socials marginals que 
es caracteritza per la rehabilitació urbanística i 
arquitectònica de la zona i per l’arribada progressiva 
de grups socials de classe mitjana o alta, cosa que 
comporta un canvi en les activitats econòmiques i, 
de vegades, el desplaçament dels grups socials més 
vulnerables.

GENTRY (eng): Persons of high birth or social standing; 
aristocracy.

* Definició recollida a la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats 
pel Consell Superior del TERMCAT, el centre de terminologia de la llengua 
catalana.
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Mos Maiorum és un col·lectiu teatral de 
Barcelona especialitzat en teatre 
documental i de denúncia.
 Està formada pels creadors-actors 
Alba Valldaura, Mariona Naudín i 
Ireneu Tranis i els col·laboradors 
habituals Clàudia Vilà a l’espai tènic i 
Pol Queralt com a cap tècnic. 

Mos Maiorum va estrenar la seva primera peça al 
Festival TNT 2016. La problemàtica de la frontera sud 
d’Espanya com a eix temàtic i el llenguatge propi 
van suscitar un gran interès. En aquest nou viatge 
proposen parlar-nos sobre la gentrificació, una 
paraula de rabiosa actualitat però prou desconeguda 
encara. La contemporaneïtat del terme i el fet que 
ens afecti a tots tan directament fa que sigui poca la 
perspectiva i urgeixi la necessitat d’anàlisi, discussió i 
reflexió en profunditat. 

El col·lectiu Mos Maiorum ho fa utilitzant el seu 
llenguatge propi, la recerca sociològica, el verbatim, la 
tecnologia i les noves dramatúrgies.

Gentry, el nou espectacle guanyador del Premi Adrià 
Gual 2017 de l’Institut del Teatre, és una peça de teatre 
documental basada en la tècnica del Verbatim, 
que consisteix a crear una dramatúrgia a través 
d’entrevistes i gravacions sonores que els intèrprets 
reprodueixen de la manera més fidel possible per tal 
de crear un efecte de veracitat en què els testimonis de 
les gravacions sembla que també siguin a l’escenari.

MOS 
MAIORUM
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La gentrificació, aquell procés pel qual 
els habitants originals d’un barri 
acaben sent expulsats a causa de la 
revalorització de la zona, explicat a 
partir d’un conjunt de testimonis reals 
reproduïts en escena amb la màxima 
fidelitat. 

Fa uns anys, poques persones sabien què significava 
el terme gentrificació, un neologisme procedent de 
l’anglès. Avui, però, molts veïns de Barcelona han 
experimentat les conseqüències d’una tendència que, 
en posar de moda determinades zones de la ciutat, 
acaba per expulsar els veïns i substituir-los per classes 
benestants. Com portar aquesta situació a escena? Mos 
Maiorum ho fa aplicant una tècnica que ja va fer servir 
en un muntatge anterior, centrat en la temàtica de la 
immigració i la frontera sud d’Espanya. És la tècnica 
coneguda com a Verbatim, que parteix de testimonis 
autèntics i els reprodueix, amb les errades, els dubtes 
i les vacil·lacions pròpies de la vida real, sobre un 
escenari. Aquest cop repeteixen la mateixa tècnica, 
però la fan servir en un espai escènic on hi cap fins i 
tot el públic que, amb els seus moviments i disposició, 
adquireix un sentit simbòlic que evoca imatges 
poètiques d’onades, aglomeracions i carrers, passant 
així a formar part de la dramatúrgia de l’espectacle.

L’impacte de la gentrificació a la ciutat de Barcelona és 
el centre de l’espectacle on tampoc hi falten referències 
a altres fenòmens similars que es produeixen en 
altres ciutats europees. Un espai amb pantalles a les 
parets que van mostrant paisatges diversos i canviants 
acompanya els actors que, mitjançant els dispositius 
que porten, podran interactuar amb les imatges. 
Mitjançant el vídeo i altres tecnologies el públic 
quedarà immers en un escenari que acull una història 
de ficció… on no hi ha ficció.  El muntatge va guanyar 
el passat 2017 el premi Adrià Gual, que concedeix 
l’Institut del Teatre al millor projecte d’escenificació. 
El Grec Festival de Barcelona el posa ara en escena 
per tal de contribuir a difondre la tasca dels creadors 
emergents de la ciutat.

SINOPSI DE 
GENTRY
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L’espectacle que veurà l’espectador és el resultat d’un 
ampli procés d’investigació dut a terme pels 
mateixos creadors que són els qui, a escena, es con-
vertiran en  els mateixos entrevistats. L’actor aquí actua 
com a medium. És un filtre.
El procés que ha seguit Mos Maiorum per crear Gentry 
segueix les seguents fases:

Recerca d’informació
En el procés de documentació es busca tota la 
informació bibliogràfica sobre el fenomen social de la 
gentrificació: Definició / Fases / Tipus i característiques /
Geolocalitzacions del fenomen / Causes i 
conseqüències / Col·lectius implicats / Especialistes de 
la matèria.

Treball de camp
Viatge a les zones d’interès detectades / Realització de 
les entrevistes concertades / Recerca de testimonis 
locals complementaris.
Mos Maiorum ha dut a terme aquest treball a les ciutats 
de Barcelona, Venècia i Berlín.

Selecció del material auditiu i 
classificació dels continguts
Amb les entrevistes realitzades, es fa una selecció de 
materials auditius. S’extreuen els testimonis claus ja 
sigui per la informació, el to o el punt de vista i es 
classifica per temàtiques. 

Elaboració de la dramatúrgia i edició
de les entrevistes
Treball dramatúrgic per tal de dissenyar el viatge de 
l’espectador a travésdels àudios seleccionats i crear un 
discurs mitjançant la contraposició, l’aïllament o la 
superposició.

EL PROCÉS DE 
CREACIÓ DE GENTRY
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ELS ENTREVISTATS
A GENTRY

Mos Maiorum ha realitzat un total de 46 entrevistes per 
dur a terme la seva creació. 
Entre els/les entrevistats/des hi ha els següents noms: 

Alessandro Scarnato
Arquitecte, autor del llibre ‘Barcelona super modelo’

Andrej Holm
Sociòleg i exdiputat alemany (Berlín)

Gala Pin
Regidora de Ciutat Vella

Mikel Aramburu
Antropòleg

Chiara Buratti
Activista

Cristiano Gasparetto
Arquitecte (Venècia)

Irene Sabaté
Antropòloga

Gemma Fàbrega
Periodista

Pablo Feu
Advocat

Maria Fiano
Activista (Venècia)

Toni López
Sociòleg

Bea, Angello, Ondina, Berty, Alex...
Afectats/des 
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Investigadors, creadors i intèrprets
Alba Valldaura
Mariona Naudin
Ireneu Tranis

Dramatúrgia
Marc Villanueva Mir

Espai escènic
Clàudia Vilà

Disseny de vestuari
Adriana Parra

Interactius i cap tècnic
Ventura López Kalász

Producció
Anna Bohigas

Ull extern
Mònica Almirall

Comunicació i premsa
COSMICA
Anna Aurich
Sònia González

Una producció de 
Grec Festival de Barcelona
Institut del Teatre
Mos Maiorum
Amb la col·laboració de 
la Poderosa
Fabra i Coats
L’Estruch-Ajuntament de Sabadell

Aquest muntatge va obtenir el Premi Adrià Gual 
2017 concedit per l’Institut del Teatre de la Diputació 
de Barcelona

FITXA 
ARTÍSTICA
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Podeu descarregar el material gràfic de GENTRY en els següents enllaços:
 Fotos (©Roger Rossell):   
 https://www.dropbox.com/sh/2z3xyu2eis2ghau/AADITkPxY_Bf0wsTHNlqaChWa?dl=0 
 Vídeos (©Roger Rossell):  - 
 https://www.dropbox.com/sh/d6rkl7y4cbsfoai/AAAOdjwRmw2GV0ysxB7qDFF0a?dl=0++

MATERIAL 
GRÀFIC
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Alba Valldaura

Actriu llicenciada en interpretació d’art dramàtic i 
postgraduada en educació en el teatre per l’ Institut
del Teatre de Barcelona.

Comença la seva trajectòria d’estudis teatrals el 2005, 
combinant-ho amb el treball d’actriu en companyies 
infantils i d’àmbit familiar com “Pentina el gat”,
l’empresa GAAC de Terrassa i “País de Xauxa’”.

L’any 2010 col·labora en la producció Garatge d’Or de 
la companyia alemanya Familie Flöz. Al 2011 treballa 
com actriu a l’obra “Un mes al camp” de Turguenev al 
Teatre Nacional de Catalunya. El mateix any debuta al 
Liceu de Barcelona en l’òpera “Ariadne et Barbe blue”.

Durant l’any 2012, realitza una obra de creació pròpia 
basada en la història de la seva àvia “Iaia, memòria 
històrica”, la qual segueix presentant actualment per 
diferents llocs d’Espanya.

Durant l’any 2016-17, treballa dins el projecte Mos 
Maiorum estrenat al festival TNT 2017 de Terrassa, el 
mateix any es presenta al festival GREC de Barcelona i 
al Festival IDEM de Madrid.

CURRÍCULUMS
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Mariona Naudin

Intèrpret, creadora i directora escènica. S’ha format a 
Espanya, Argentina i Alemanya i és llicenciada en 
Interpretació de Gest (Institut del Teatre de Barcelona).

Actualment compagina la seva feina artística amb 
estudis d’Antropologia Cultural a la Universitat
de Barcelona. Ha treballat per a coreògrafs i directors 
com Xavier Le Roy (Retrospectiva, de Xavier Le Roy.
Fundació Tàpies 2012), Roger Bernat (Numax-Fagor-
Plus, Internationales Bürgerbühnenfestival_Theater 
Freiburg) o Arantxa Martínez (The Present, Tanz im 
August, Berlín), entre d’altres.

Tanmateix, ha desenvolupat treball en solitari i peces 
pròpies: VIP, homenaje a Severiano Naudin (Premi del 
Jurat a Festival 100º Berlín 2013, Hebbel am Ufer 
Theater), Una família balla (Festival TNT, 2015), Una 
família balla segona part (Antic Teatre, 2017), Kopfkino 
(Festival Sâlmon, Festival Escena Poblenou 2016).

També forma part del col·lectiu Mos Maiorum, amb qui 
han creat l’obra de teatre documental homònima que 
va ser estrenada amb gran èxit al TNT 2016.

Durant l’any 2016 va ser artista resident al Graner i 
actualment és membre del col·lectiu ARTAS, vinculat a 
l’espai de dansa i creació La Poderosa.

El seu treball és heterogeni i abraça diversos 
llenguatges: dansa, teatre documental, text, site-
specific. Així mateix, les seves creacions es nodreixen 
de disciplines que també provenen de l’àmbit social 
com la història o l’antropologia. L’interès central de la 
seva recerca parteix de la voluntat de trobar un format 
ideal pel contingut, d’inventar i construir nous 
dispositius que permetin materialitzar escènicament la
necessitat primera, el contingut. En definitiva, trobar 
una manera pròpia i adequada per a posar en escena el 
que hom necessita dir-li al món.

CURRÍCULUMS
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Ireneu Tranis

Actor nascut a Barcelona el 1984 i llicenciat en art 
dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona en 
l’especialitat de gest i objectes.
Ha treballat al Teatre Nacional de Catalunya amb 
directors com Georges Lavaudant, Carles Santos i Jordi 
Oriol i ha actuat en diversos espectacles dirigits pel 
Pep Pla i Marta Carrasco. També ha treballat a “La Riera”, 
de TV3, i “Ciencia Forense” de RTVE.

Creador d’espectacles com “El Venedor d’Històries” 
o “Mos Maiorum” (Premi Caravana de Tràilers 2017) 
estrenats al Festival TNT i representats per Catalunya i 
Espanya.

També és membre de la companyia Patricia Palomares 
amb la qual ha creat l’espectacle “ANEBODA the show” 
guanyadora el 2017 de la gira pel circuito de teatros 
alternativos d’Espanya.

Actor en diversos espectacles d’en Joan Arqué com 
“El Baró dels Arbres” (temporada al Teatre Lliure) o El 
Comte Arnau, compartint escenari amb els Bufa&Sons, 
Pepino Pasqual o Roger Julià. També és violinista 
col·laborador en grups musicals com Arthur Caravan, 
Verd Cel, IX, Jalea Real o Fratelli la Strada.

CURRÍCULUMS
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Marc Villanueva Mir
Dramaturg

Nascut a Barcelona. És titulat superior en Art dramàtic a 
l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona, en l’especialitat de Direcció escènica i 
dramatúrgia, i graduat en Estudis Literaris per la 
Universitat de Barcelona.

És autor i director de Sous la plage (Premi de Producció 
de la Sala d’Art Jove i finalista al Stückemarkt de Berlín), 
espectacle creat conjuntament amb Gerard Valverde i 
Mohammad Bitari, i estrenat a la darrera edició del Fes-
tival TNT, després de ser seleccionat pel programa de 
residències del Frankfurt LAB (Frankfurt am Main) i del 
Bòlit Centre d’Art Contemporani (Girona). Mostrat, 
entre altres, a la Sala Beckett, al Festival Cabanyal Íntim 
i al Festival Grec Pro.
Treballa com a dramaturg independent en diversos 
projectes escènics, especialment en peces de dansa o 
de creació col·lectiva, com Bats&Clubs (interdisciplinari, 
dir. Gerard Valverde, MACBA/ XI Festival Shakespeare), 
An angel at my table (dansa, cor. Dani Fernàndez, 
Institut del Teatre), Avenida Paradise (dansa, cor. Javier 
Guerrero, El Graner/ Museu de Cultures del Món), 
Nightmares of a Nation (site-specific, amb Marike Splint,
Uferstudios Berlín), o World of Wolves #0.1 (creació, dir. 
Nuria Legarda, El Graner/ Festival Grec).

Ha estat guardonat amb una beca Agata Baum de Bernis 
per a artistes i gestors culturals del Goethe-Institut i ha 
col·laborat en diversos projectes de la companyia Ri-
mini Protokoll, com Truck Tracks Ruhr (Ruhrfestspiele, 
Recklinghausen) o Brain projects (Deutsches 
Schauspielhaus, Hamburg). Ha format part de 
l’Internationales Forum en la darrera edició del 
Theatertreffen de Berlín.
Actualment col·labora al workshop amb persones 
refugiades organitzat per la Sala Beckett. Ha estat 
admès al màster de recerca escènica Angewandte 
Theaterwissenschaft de la Universitat de Gießen, i 
guardonat amb una beca de postgrau europeu de La
Caixa per cursar-lo.

CURRÍCULUMS



CONTACTE DE PREMSA

COSMICA

Anna Aurich
aurich@wearecosmica.com

93 301 00 39
699 313 846

Sònia González
gonzalez@wearecosmica.com

93 301 00 39
670 66 34 55


