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MOS MAIORUM

“... que l’espectador es trobi dins 
de la situació escènica, com si es 
tractés d’un voyeur de luxe, que és 
a la vegada testimoni i subjecte del 
que hi passa.”

Mos Maiorum és un col·lectiu teatral de Barcelona especialit-
zat en teatre documental i de denúncia que aposta per col·locar a 
l’espectador dins de la situació escènica utilitzant formats immer-
sius. D’aquesta manera, contràriament al que succeeix amb el vi-
sionat d’un documental audiovisual, l’espectador esdevé testimoni 
experiencial i empàtic del que s’està contant.

Mos Maiorum ha utilitzat la tècnica del verbatim als seus dos 
espectacles anteriors. El verbatim crea una dramatúrgia a partir 
d’entrevistes i enregistraments sonors que els intèrprets repro-
dueixen el més fidelment possible amb totes les seves pauses, ac-
cents, imperfeccions i matisos, creant un efecte de veracitat que 
difumina a l’actor i transporta els testimonis de les gravacions di-
rectament a escena.

El col·lectiu, fundat el 2015, està format per l’Alba Valldaura, la 
Mariona Naudín i l’Ireneu Tranis. Els col·laboradors habituals són la 
Clàudia Vilà com a dissenyadora espaial i en Pau Gómez a la pro-
ducció.

Actualment la companyia compta amb dos espectacles en 
gira:  MOS MAIORUM: el costum dels avantpassats, que versa sobre 
les migracions a la frontera sud espanyola, amb més de 53 funcions 
fetes per tota Espanya, i GENTRY, estrenat al Festival GREC ‘18 i que 
va rebre el premi Adrià Gual ‘17 de l’Institut del Teatre i la Diputació 
de Barcelona.
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TURBA

“La turba és l’estat paradigmàtic 
de vinculació social sota el qual 
s’habiliten les formes de cooperació 
amb major potencial d’acció.“

En aquesta ocasió el col·lectiu posa èmfasi en l’anàlisi dels mecanis-
mes de mobilització de masses. Aquest punt de partida general ha estat 
el motor de la nostra investigació documental que s’ha realitzat a través 
d’una etnografia exhaustiva sobre el tema, i més específicament sobre 
el concepte de Turba, des d’un vessant antropològic i sociològic amb 
l’ajuda del sociòleg i antropòleg Pau Carratalà. 

L’interès pel fenomen de la turba parteix d’una inquietud que té a 
veure amb la pregunta: Què és el que fa que un grup d’individus s’ajuntin 
per a defensar quelcom comú? Amb aquesta pregunta, el col·lectiu ha 
volgut respondre una pregunta implícita: Què ens fa humans? 

Més enllà dels moviments de massa ideològics com pot ser per 
exemple l’actual populisme al món occidental o el feixisme durant la pri-
mera meitat del segle XX, el que ens interessa és anar a l’arrel del que 
ens fa humans: el poder d’actuar junts. A partir d’aquesta premissa, hem 
començat a indagar sobre aquest tret essencialment humà que ha estat 
la clau de la nostra supervivència durant milers d’anys.
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OBJECTIUS

• Comprendre de forma racional i emocional el fenomen de la turba 
per entendre els mecanismes que empra i fins a quin punt és estruc-
tural a la nostra societat.  

• Implicar en la posada en escena a col·lectius o associacions rela-
cionades amb la música o la coreografia amateur que siguin del ba-
rri, districte o ciutat de l’entorn del teatre 

• Fer arribar la proposta escènica a persones “no convençudes”. 
Considerem que el perfil de públic que s’apropa al teatre a veure 
les nostres propostes és afí ideològicament a nosaltres. Per tant, ens 
marquem com a objectiu arribar a persones que no acostumin a 
anar al teatre o, com a mínim, a aquest tipus de propostes. 

• Generar una experiència escènica col·lectiva utilitzant elements 
de cohesió social aplicant un desplaçament dels referents. Aportar 
reflexió al voltant del funcionament dels grups humans: de la turba.
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POSADA EN ESCENA

Durant tot el primer semestre del 2019, Mos Maiorum ha estat la 
companyia resident del Teatre Lliure on, el mes de desembre, va pre-
sentar una mostra del treball en procés en dues parts:

ANATOMIA DE LA TURBA: 

Un esquarterament del cos teòric i pràctic que hem construït du-
rant aquests mesos de residència. Un desplegament dels camins que 
ens han portat fins aquí. Antropologia, cinema, literatura, escena i mú-
sica conviden els assistents a submergir-se en el nostre món i entendre 
l’esquelet que s’ha constituït durant aquests mesos de feina. Intervenció 
pictòrica d’elements gràfics a l’espai, realització de diferents verbatims 
com el testimoni del cap dels antidisturbis dels mossos d’esquadra, dis-
cussions i preguntes dels mateixos intèrprets sobre els conceptes, etc.

https://vimeo.com/387065563
contrasenya: anatomia

TURBA ESCÈNICA

Una composició coreogràfica realitzada amb persones no profes-
sionals de les arts escèniques. 20 persones vinculades a diverses asso-
ciacions relacionades amb la música o la coreografia de l’entorn del Tea-
tre Lliure van ser l’eix principal que va vertebrar una posada en escena 
que girava entorn de qüestions relacionades amb el fet de pertànyer 
a un col·lectiu, a obeir o no obeir a un líder, a la tendència de l’home 
d’idolatrar i construir mites o a la capacitat de cooperació humana i les 
seves conseqüències.  

https://vimeo.com/387927042
contrasenya: proposta

Actualment i després del treball en procés que hem presentat al 
Lliure, ens trobem en un moment de reflexió i d’aprofundiment en el 
material que servirà per a assentar les bases definitives de la peça final. 
L’objectiu és, com ja hem esmentat, aprofundir i portar el treball al seu 
màxim potencial i aconseguir un resultat sòlid i ric en capes tant en el 
contingut com en la forma.
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Fitxa artística

creació i direcció

Mos Maiorum: Mariona 
Naudin, Ireneu Tranis i Alba 
Valldaura amb Nicolas Che-
vallier i María García Vera 

espai escènic

Clàudia Vilà Peremiquel

il·luminació

Pol Queralt

Disseny de sò

Guillem Llotje

recerca

Pau Carratalà

producció executiva

Pau Gómez

coproducció 
Mos Maiorum i Teatre Lliure

amb la col·laboració de

l’INS Vila de Gràcia

agraïments

Gonçal Mayos, Núria Sola-
nas i Lacera
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Cronograma
 

DRAMATÚRGIA  ABRIL  MAIG  JUNY  JULIOL  AGOST  SETEMBRE  OCTUBRE  NOVEMBRE  

Valoració   del    work   in   progress.           

Reoresa   dek   treball   d’investigació   a  
partir   de   les   llacunes   conceptuals  
que   haguem   detectat.  

        

Reelaboració   de   la   dramatúrgia          

Traducció           

Elaboració   de   subtítols          

EQUIP   ARTÍSTIC  ABRIL  MAIG  JUNY  JULIOL  AGOST  SETEMBRE  OCTUBRE  NOVEMBRE  

Assajos   amb   actors          

Assajos   amb   participants   no  
profesionales  

        

Prèvias   i   estrena          

Disseny   de   l’espai   escènic          

Disseny   d’il·luminació          

Disseny   de   l’espai   sonor          

Disseny   de   vestuari   i   caracterització          

Confecció,   compra   i   construcció          

PLÀ   DE   COMUNICACIÓ   ABRIL  MAIG  JUNY  JULIOL  AGOST  SETEMBRE  OCTUBRE  NOVEMBRE  

Elaborar   i   enviar   nota   de   prensa   i  
material   gràfic  

        

Promoure   intercanvis   i   entrevistes  
amb   mitjans   de   comunicació  

        

Celebració   de   la   presentació   a  
premsa   principal  

        

 
 

 
 



09

TURBA        Col•lectiu Mos Maiorum

Currículums Mariona Naudin

Sóc treballadora escènica. M’he for-
mat a Espanya, Argentina i Alemanya 
i sóc llicenciada en Teatre Gestual a 
l’Institut del Teatre de Barcelona. He 
treballat per a coreògrafs i directors 
(Retrospectiva, de Xavier Le Roy) però 
també he desenvolupat el meu treball 
en solitari com a creadora indepen-
dent: VIP, homenaje a Severiano Nau-
din va guanyar l’any 2012 el Premi del 
Jurat del Festival 100º Berlin al teatre 
Hebbel Am Uffer. D’altres treballs escè-
nics són Una familia balla (2015), Mos 
Maiorum (2016) i Kopfkino (2016). Ac-
tualment, formo part de la companyia 
de teatre documental Mos Maiorum i 
de la companyia de dansa-teatre Los 
Detectives. L’any 2016 vaig ser artista 
resident a El Graner Espai de Creació 
de Barcelona, he estat també membra 
del col.lectiu ARTAS vinculat a La Po-
derosa i estudïo Antropología Cultural 
a la Universitat de Barcelona. Compa-
gino el meu treball de creació amb la 
pedagogia teatral i la interpretació.

Ireneu Tranis

Actor nascut a Barcelona el 1984 i 
llicenciat en art dramàtic per l’Institut 
del Teatre de Barcelona.

Ha treballat al Teatre Nacional de 
Catalunya amb directors com Georges 
Lavaudant, Carles Santos i Jordi Oriol, 
al Teatre Lliure amb La Visita de la Vella 
Dama, ha actuat en diversos especta-
cles dirigits pel Pep Pla i Marta Carras-
co. També ha treballat a “La Riera”, de 
TV3, i “Ciencia Forense” de RTVE. 

Creador d’espectacles com “El Vene-
dor d’Històries” o “Mos Maiorum” (Pre-
mi Caravana de Tràilers 2017) estrenats 
al Festival TNT i representats per Cata-
lunya i Espanya.

També és cocreador de l’espectacle 
ANEBODA the show guanyadora el 
2017 de la gira pel circuito de teatros 
alternativos d’Espanya.

També és violinista col·laborador en 
grups musicals com Arthur Caravan, 
Verd Cel, IX, Jalea Real o Fratelli la Stra-
da.

Alba Valldaura

Actriu llicenciada en interpreta-
ció 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 fa-
miliar com; Pentina el gat, l’empresa 
GAAC de Terrassa i País de Xauxa. En 
el 2010 col·labora en la producció Ga-
ratge d’Or de la companyia alemanya 
Familie Flöz. En el 2011 treballa com  a 
actriu en l’obra “Un mes al camp” de 
Turguenev al Teatre Nacional de Cata-
lunya. El mateix any debuta al Liceu de 
Barcelona en l’òpera “Ariadne et Barbe 
blue”. Durant 2012, realitza una obra 
de creació pròpia basada en la història 
de la seva àvia “Iaia, memòria històri-
ca”, la qual segueix presentant actual-
ment per diferents llocs d’Espanya. 
Durant l’any 2016-17, treballa dins el 
projecte Mos Maiorum estrenat en el 
festival TNT 2017 de Terrassa. Octubre 
de 2018 estrena Llac, espectacle de 
creació pròpia juntament amb Nicolàs 
Carbajal, al Festival TNT de Terrassa.



Camí Ral, 137 
08390 Montgat, BCN

Tel. +34 635 106 006
 +34 699 365 563

mosmaiorum.teatre@gmail.com

www.mosmaiorum.info

Contacte


