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“Perquè jo no sóc més que una escletxa 
per la qual albiro i veig.” 

Ramón Gómez de la Serna

“La bellesa, si és que apareix en la meva obra, 
no és un objectiu primordial. 
El que persegueixo és la reflexió 
que el públic pot fer sobre l’entorn 
en el qual vivim a partir d’unes imatges.”

Chema Madoz
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Vicente, generosament, ens invita a passar a la seva llar, o 
potser hem passat sense que se n’hagi adonat.  Tot està 
completament atrotinat, ja que entre les seves costums està 
la de recol·lectar tot allò que troba durant els seus passejos 
matutins.

Un cop dins, veiem en Vicente funcionant amb les seves 
rutines quotidianes, però aquesta quotidianitat no té res a 
veure amb la que podíem esperar. Immediatament comença a 
viure experiències al·lucinatòries que ens faran viatjar del riure 
al plor amb extremada delicadesa. Descobrirà, i descobrirem, 
que va ser un gran artista i podrem veure si avui és el dia de 
desenterrar allò que li va donar tants èxits. 

Amb una acurada posada en escena, Habitació 801, és un 
espectacle de Circ i Teatre Visual en el qual, sense cap dubte, 
“les aparences enganyen”. 
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 “Cada vegada més, he anant despullant-me 
superflu per fixar la meva mirada en l’objecte,

que adquireix un caràcter més gràfic i que,
en molts casos, perd la seva essència 

encara que segueix sent reconeixible.”

Chema Madoz

Amb la creació d’Habitació 801 ens agradaria apropar el món de la 
salut mental al públic. Després de conviure amb persones que sofreixen 
diferents trastorns, de col·laborar amb organitzacions que treballen 
amb aquest col·lectiu, d’investigar parlant amb especialistes i malalts, 
pensem que val molt la pena portar aquest tema a l’escenari.

La “bogeria” és una paraula que utilitzem molt sovint, però que també 
sovint du connotacions negatives per a les persones malaltes. El fet 
d’associar “bogeria” amb violència, de considerar-les inútils o incapaces, 
d’etiquetar-les massa ràpidament. Amb l’habitació 801 treballem sobre 
la sorpresa, l’altra cara de la moneda, el que és o el que sembla ser.

Així doncs, ensenyarem com el virtuosisme i la “bogeria” poden anar 
agafats de la mà perfectament. 

“Vicente, 31 anys, alt, bona persona, fort com un tigre,
el meu menjar preferit són les olives i li agrado molt
a les noies.”
Així es defineix ell.

La nostra idea no és, en absolut, la de donar lliçons a l’espectador; 
WLY~�ZP�X\L�I\ZX\LT�SH�YLÅL_P}�KL�S»LU[VYU��
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Des del començament, Habitació 
801 va ser ideada amb l’objectiu 
de combinar diferents disciplines 
a l’escenari i volent que tota la 
força expressiva del muntatge 
caigués en cinc eixos essencials: 
la interpretació, la dramatúrgia, 
S»LZJLUVNYHÄH��SH�SS\T�P�LS�ZV��



crea
ció

artís
tica

La vam fer amb col·laboració entre l’artista- intèrpret, el director i 
diferents professionals del món de les arts escèniques i de la psicologia. 

Com a punt de partida tenim dos llibres als quals recorrem freqüentment: 
L’home que va confondre la seva dona amb un barret, de l’Oliver Sacks, i 
Les veus del laberint, de Ricard Ruíz Garzón.

dramatúrgia

Tenim un clar referent en l’univers creatiu de la família Thiérrée (Le Cirque 
Invisible, James Thiérrée i Aurelie Thiérrée).

Així mateix, afegim les tècniques de circ buscant una nova manera de 
WYLZLU[HY�LSZ�THSHIHYZ��YLJVSaHU[�UVZ�LU�S»LZJLUVNYHÄH�P�SLZ�WLJ\SPHYP[H[Z�
físiques i psíquiques del personatge. Per una altra banda, els titelles 
P�LSZ�VIQLJ[LZ�THUPW\SH[Z��HWHYLP_LYHU�JHZ\HSTLU[�KLZ�KL�S»LZJLUVNYHÄH�
prenent vida pròpia.

interpretació



Consisteix en la trobada-desavinença del personatge amb 
\U�\UP]LYZ�PUKLÄUP[�K»VIQLJ[LZ�X\L��K\YHU[�S»LZWLJ[HJSL��
aniran guanyant sentit. Hem suposat diferents estats des del 
JVTLUsHTLU[�ÄUZ�HS�ÄUHS!�KLS�THY�K»VIQLJ[LZ�TtZ�JH~[PJ�P�SLZ�
llums titil·lant distribuïdes per l’escenari, a l’ordre cartesià de 
S»OHIP[HJP}�HS�ÄUHS��JVUZ[Y\{KH�HTI�[V[Z�LSZ�LSLTLU[Z�KLS�WYPUJPWP�

En Habitació 801 no podem parlar de la llum sense parlar de 
l’ombra. De la mateixa manera que el protagonista, Vicente, 
la il·luminació travessarà moments de claredat i d’obscuritat. 
És una il·luminació que parla d’una malaltia, d’un passat ocult 
en un present sobresaturat. Una llum també d’èxits, de reptes 
assolits, de batalles guanyades. És una llum transformadora i 
transformada en el transcurs de l’espectacle.

llums

escenografia

En el disseny de so busquem la força del sentit auditiu, la 
ràpida connexió entre el que escoltem i el que sentim.
Escoltem una determinada melodia, un ritme concret o un so 
característic.  Juguem amb els sons que hi ha dins i fora d’en 
Vicente, sons que pertanyen a aquesta Habitació 801 i sons 
d’altres temps. So, música, remor i silenci. 

so
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L’ Habitació 801 és un espectacle de circ i teatre 
visual explicat a partir dels malabars, la manipulació 
d’objectes, la màgia i la interpretació amb màscares 
expressives.

Les primeres passes les vàrem donar l’any 2011 
donant forma a l’espectacle de malabars “A l’altra 
banda”, que va ser la nostra primera incursió en el 
món de les malalties mentals. Des d’aquest punt, 
vàrem continuar aprofundint i va sorgir “La ment 
d’en Vicent”, un espectacle de carrer en el qual el 
personatge principal, Vicent, es relaciona amb el 
públic d’una manera molt peculiar. La ment d’en 
Vicent ens va fer viatjar a diferents punts d’Espanya 
i de l’estranger: Festival Internacional de mim de 
Sueca, Festival de circ i arts escèniques de l’Equador, 
Sarnico Festival en Itàlia, etc.

Al 2014, tres anys després de començar l’aventura 
de relacionar les malalties mentals amb les arts 
escèniques, vàrem estrenar l’espectacle que tanca 
aquest cicle, l’Habitació 801, a la Mostra de Mim 
de Sueca.
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Des d’aquest moment ha estat 
present en diferents places, 
teatres i festivals: Festival 
Internacional de mim de Sueca, 
Nigrán Circus Festival a Galícia, 
Sarnico Festival (Itàlia), Mojoca 
Festival (Itàlia), Festival de circ i 
arts escèniques de l’Equador.

En l’actualitat, combina els seus 
projectes des de Lucas Escobedo, 
amb altres treballs com: director 
de la companyia La Trócola CiTT rc, 
actor en Ovidia amb La Société 

revista Zirkòlika i membre del 
jurat dels premis Zirkòlika en l’any 
2012 i 2013.

La companyia Lucas Escobedo 
neix al 2011, després de 
l’estrena de la seva primera 
creació en solitari, Boiiiing. 
El seu principal promotor és 
Lucas Escobedo, un artista 
alacantí, enfocat en el món dels 
malabars, la interpretació, el 
teatre de màscares, els titelles i 
els objectes.

Lucas Escobedo, va començar 
la seva educació artística 
amb Andrés Hernández i 
Mar Navarro (deixebla directa 
de Jacques Lecoq). D’aquí 
va passar a formar-se amb 
diferents mestres (Román i Cia, 
Moshe Kohen, Patricia Kraus, 
Jesús Jara, Vasily PVV rotsenko, 
Christian Atanasiu, Sean 
Gandini, Kati, Ylä-Hokkala, 
Maksin Komaro, Lucas Ronga, 
Francisco Macià) i continua el 

seu aprenentatge a l’Institut del 
TeatTT re de Barcelona, cursant 
el recorregut d’Interpretació i 
TeatTT re Visual.

La seva experiència 
professional l’ha dut a treballar 
amb diferents companyies 
com Tragaleguas TT TeatTT re, 
El Circ dels Horrors, TeatTT re 
Circ Price, Román i Cia, La 

companyia La Debacle. A 
més, ha participat en diferents 
projectes audiovisuals com El 
Conciertazo de TVE, Babaclub 
de Canal 9, Io Don Giovani, 
Seven Pets del Disney Chanel.

Amb aquesta experiència 
acumulada, al 2011 decideix 
començar una nova etapa 
amb la creació de la seva 
companyia: Lucas Escobedo. 





www.LucasEscobedo.com
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