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QUÈ ÉS TRANSlab._ 

 

TRANSlab. és un laboratori d´intervencions escènicques contextuals que proposa l’emergència d´un 

espai  artístic transversal a cavall entre l´art escènic professional,  l’acció socioeducativa local i la 

transmissió de les arts.  Les intervencions  escèniques  que proposa  Translab. assajen noves formes de 

producció compromeses amb les necessitats d´un contex social immediat, un colectiu o un territori i 

possibiliten, d´una banda,  el desenvolupament cultural individual i/o comunitari i, d´altra banda, 

l´emergència de  formats escènics professionals innovadors i experimentals.  
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COM ACTUA TRANSlab.?_  

TRANSlab. actua generant situacions que possibiliten la transmissió de coneixements, l’intercanvi 

d’experiències humanes i l’activació de processos artístics col·laboratius amb l’objectiu de revertir 

dinàmiques socials i/o culturals fixades per l’hàbit i/o les representacions instituïdes. Les intervencions 

escèniques que coordina TRANSlab.  s’entenen  com una pràctica artística i pedagògica que incideix, 

interactua i transforma contextos socioculturals específics. TRANSlab. treballa de manera coordinada  

amb els agents culturals i socials del territori on acciona per tal de detectar situacions específiques o 

fenòmens d’interès sobre els quals reflexionar i  intervenir.  TRANSlab. opera amb la màxima 

permeabilitat i la màxima reciprocitat, millorant contextos i situacions desfavorables de manera 

compartida, construint nous significats útils a través de  l’art i imaginant nous referents de cohesió en 

la complexitat mutable del context social global. 

TRANSlab. tria i desenvolupa les seves intervencions en funció de dos objectius complementaris i 

igualment determinants: incentivar i produir processos de transferència de coneixements artístics  i 

obtenir un resultat escènic professional. Per tal d’ implementar aquests dos objectius, TRANSlab. 

estableix complicitats amb diverses  estructures dedicades a l’ art públic, l’ alfabetització de les arts  o 

les pedagogies col·lectives (com  ara TRANSDUCTORES, TRANSformas, Idensitat, What is “A”?, Sinapsis o 

En Residència) i, d’altra  banda, cerca el recolzament del sector de l’art escènic per tal de reunir en cada 

producció a un grup seleccionat d’artistes, vídeo creadors, músics, tècnics i  intèrprets professionals. 

La interacció entre art escènic professional i acció socioeducativa local  possibilita l’ emergència de nous 

espais de producció i l’aparició de formats experimentals i innovadors “en codi obert”. És a dir, 

l’aparició de pràctiques escèniques innovadores produïdes en estreta col·laboració amb les persones, 

entitats i/o associacions del context intervingut;  innovació artística i desenvolupament cultural a 

l’abast de totes les persones.  

 



INTERVENCIONS EN PROCÉS (2012-2103)_  

 

A MÀ D´OBRA  

INTERVENCIÓ ARTÍSTICA DE TRANSlab. / marta galán AL DISTRITE D´HORTA-GUINARDÓ en el marc del 

projecte CREADORS EN RESIDÈNCIA 2012-1013 www.enresidencia.org i en col·laboració amb alumnes i 

professors de  l’IES Josep Pla. 

 

 

A MÀ D´OBRA és una intervenció de TRANSlab. al districte d’Horta-Guinardó que documenta i analitza 

les formes de treball que conflueixen al barri per tal de produir la transmigració poètica de la força de 

treball assalariada en pràctiques artístiques o en objectes d’art.   

 

A MÀ D´OBRA es materialitza en diferents processos i intervencions que tindran lloc al llarg del 

període comprés entre setembre de 2012 i juny de 2013 a l’IES Josep Plà: 

1) Recerca sobre quina és l’estructura econòmica del districte amb l’objectiu de definir quines seran 

les persones o els grups amb els quals els treballarà. L’anàlisi sobre les diferents formes de treball 

assalariades que trobem al districte ens portarà a fer una selecció de les que ens interessen en 

funció de les següents  característiques: a) són tasques realitzades fonamentalment amb les mans 

b) generen un determinat residu resultat de l’ acció / accions que el treballador executa c) són 

mecàniques i repetitives d) el resultat del treball no és cap objecte concret ni cap producte que els 

treballadors puguin consumir, usar, vendre, regalar, etc. en benefici propi. 

2) Ideació d’unes urnes de metacrilat que es distribuiran a les persones  seleccionades per tal que 

puguin recollir i emmagatzemar el residu d’una forma pràctica i que faci visible l’acció. Aquesta 

part del procés estarà degudament explicada en unes butlletes que es repartiran pels 

establiments, magatzems, oficines o llocs de treball on es faci la recollida de residus.  

3) Recollida final, anàlisi i tractament dels diferents residus obtinguts. Per exemple: Cambrer/a  i/o 

cuiner/a sense qualificar: residu del cafè, o les pells de les patates, etc. Personal de neteja: 

residus emmagatzemats a l’aspirador, restes de les papereres d’una oficina, pols dels mobles... 

Ama de casa: residus de l’aixugadora, els pels de la pinta, etc. Mare amb baixa de maternitat: 

fotografiarà les caques del seu nadó amb continuïtat i durant el temps que duri la lactància, o 

recollirà i emmagatzemarà les tovalloletes usades del nadó. Personal de magatzem: haurem 

d’investigar quins són els residus que es generen en aquests sector. El residu pot ser el mateiX 

esforç (fotografiat), o la roba bruta, o els guants desgastats. Personal sanitari: cotons, restes de 

punts de sutura, pals per mirar la gola, etc...  

http://www.enresidencia.org/


 

 

 

4) Congelació dels residus. Es procedirà a encarregar un motlle únic d’una alçada màxima de 30/40 

centímetres per congelar els residus barrejant-los amb aigua bruta, la utilitzada per les dones de 

la neteja de l´IES Josep Pla. Les figures quedaran congelades fins el dia que es presenti en públic la 

instal·lació.  

5) Recerca teòrica. Al mateix temps que treballarem en l’elaboració del material visual, farem una 

recerca sobre teoria econòmica i, especialment, sobre “teoria del treball”. El  procés de recerca 

consistirà en la visita a diferents webs i a diferents projectes que ofereixen una visió crítica 

d’aquest tema, com són: www.traficantesdesueños.org , http://ypsite.net/biblio.php, jorge luis 

marzo a través del projecte http://www.soymenos.net/ o a la revista Estudios Visuales i  la 

Universidad Nòmada  http://www.estudiosvisuales.net/revista/index.htm, 

http://www.universidadnomada.net/ i d’altres. Per altra banda,  i per tal de completar la 

investigació i generar dissensos, es preveu la realització d’un seguit d’entrevistes amb diferents 

professionals de les ciències econòmiques i les finances. Aquestes entrevistes seran 

enregistrades en vídeo tenint cura d’enregistrar també l’àudio. Si aconseguim gestionar-ho, seria 

òptim que aquests experts en teoria econòmica fossin convocats a una taula rodona organitzada 

al barri juntament amb l´IES Josep Pla i amb algun altre agent educatiu o social del districte per tal 

d’obrir al públic la convocatòria i per tal que els assistents, entre ells els treballadors que han 

accedit a participar en el procés creatiu de la instal·lació A MA D´OBRA , puguin plantejar les seves 

preguntes i els seus dubtes als experts i confrontar les seves opinions si es dona el cas.  

6) Instal·lació final: Les figures congelades amb els residus al seu interior es disposen en un espai 

diàfan rectangular amb linòleum blanc. Cadascuna d’elles estarà il·luminada per un retall (un 

focus que concentra la llum sobre l’objecte). La figura s’anirà fonent lentament. La velocitat amb 

la qual es fongui dependrà de la intensitat de la llum. Un recull dels millors fragments d’audio dels 

economistes entrevistats es sentirà en veu en off. Aquest registre sonor haurà estat prèviament 

editat amb Protools per tal de generar la sensació sonora del sistema Dolby Sorround que  

utilitzen algunes pel·lícules o el home cinema. En un inici, la llum sobre les figures de gel serà molt 

tènue (amb la regulació dels dímers al 5%). A mesura que avencin les reflexions dels economistes, 

http://www.traficantesdesueños.org/
http://ypsite.net/biblio.php
http://www.soymenos.net/
http://www.estudiosvisuales.net/revista/index.htm
http://www.universidadnomada.net/


la llum anirà pujant fins al 60/70%. El punt final de la instal·lació és el moment en que les 

restes/residus queden damunt de petites basses d’aigua. Un cop el gel s’ha desfet completament, 

en silenci, es projectarà una selecció de les fotografies o el vídeo de les mans dels treballadors que 

hi han participat.  O potser només una acció reiterada... Veurem com funciona millor.  

L’últim procediment que m’agradaria posar en pràctica és la conversió d’aquests materials en 

pràctica performàtica. Penso que hi ha 3 possibilitats:   

 

1) Performance 1 (INSTAL·LACIÓ + 1 PERFORMER) La seqüència és exactament la mateixa que la de 

la instal·lació però, mentre dura la projecció de les mans, l’actriu i performer Núria Lloansi (o jo 

mateixa, o un dels alumnes) recull cadascuna de les restes i les col·loca en bossetes individuals de 

congelats que classifica i numera. Després les ordena damunt una taula folrada amb paper 

adhesiu blanc al temps que dibuixa un croquis del barri d´Horta-Guinardó. Finalment, ens dona 

diferents detalls de les feines que realitzen les persones que han participat en el procés de creació 

de la peça i fa diferents comparatives aprofitant les estadístiques sobre el districte que  ofereix el 

web.  

2) Performance 2 (INSTAL·LACIÓ + 1 PERFORMER + ELS TREBALLADORS PARTICIPANTS). Les figures 

congelades amb els residus al seu interior es disposen en un espai diàfan rectangular amb 

linòleum blanc. Cadascuna d’elles estarà il·luminada per un retall (un focus que concentra la llum 

sobre l’objecte). La figura s’anirà fonent lentament. La velocitat amb la qual es fongui dependrà de 

la intensitat de la llum.  Els treballadors/treballadores que han participat en l’acció llegeixen 

directament els fragments transcrits dels economistes mentre les figures es fonen. Ells mateixos 

recullen els residus en bossetes de congelat, els numeren i els col·loquen damunt la taula amb el 

croquis del districte.  Després la Núria Lloansi ens dona diferents detalls de les feines que realitzen 

les persones que han participat en el procés de creació de la peça i fa diferents comparatives 

aprofitant les estadístiques sobre el districte que  ofereix el web.  

3) Performance 3 (INSTAL·LACIÓ + TAULA RODONA AMB ELS ECONOMISTES EXPERTTS EN DIRECTE + ELS 

TREBALLADORS PARTICIPANTS) Aquesta possibilitat és la més radical, la més subversiva i la que 

escapa al control de l’artista. Podríem dir que és la més fidel als codis i les metodologies de la 

performance i també de l´art públic. És per això que, personalment, és la que prefereixo. Es tractaria 

de convocar als experts en teoria econòmica a una taula rodona al barri per participar en una “reflexió 

sobre les formes de treball contemporànies”. L’espai destinat a la taula rodona seria el mateix espai 

físic on estarà muntada la instal·lació de les figures de gel. La taula on seuran els experts estarà en un 

extrem de la instal·lació i, a l’altre extrem, seuran els treballadors que han participat en el procés. El 

temps que duri la taula rodona sobre teoria econòmica amb els experts serà el temps que tardin en 

desfer-se les figures de gel amb els residus al seu interior. 

 



INTERVENCIONS REALITZADES (2011-2009)_ 

 

Intervenció nº 1. MORIR D’AMOR AQUÍ.  

Teatre Alegria,, TERRASSA, 9 D´ABRIL DE 2011. 

 

  
 

Coproducció TRANSlab. d´intervencions escèniques contextuals en residència a La  Nau Ivanow (BCN) i 

CAET (Centre d’ Arts Escèniques de Terrassa), amb el suport del CONCA. MENCIÓ D´HONOR DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES I LA XARXA IDENSITAT EN EL MARC DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA 

DE “DEPORTE, ARTE E INTEGRACIÓN SOCIAL” www.translabmartagalan.blogspot.com    

 

Morir d’amor aquí  és un projecte transversal entre art escènic professional i intervenció 

socioeducativa local que pren com a punt de partida el text de Romeo i Julieta de William Shakespeare 

per reflexionar sobre la no operativitat de l’ amor en contexts on s’ imposen paradigmes patriarcals de 

violència i dominació. “Aquí hi ha feina amb l’ odi; però més amb l’ amor”. Aquesta idea estructura la 

dramatúrgia de la proposta escènica i determina les directrius de la intervenció contextual: anem a 

pensar sobre l’ amor i sobre l’ odi i ho farem amb 6  joves de Terrassa que es dediquen de forma 

autodidacta i autogestionada al RAP. TRANSlab. coordina la immersió intensiva d’aquests joves en 

l’esgrima de competició, la composició musical amb suports digitals i l’escenificació per tal de dotar-los 

de les eines necessàries per a  formar part activa i protagònica de l’equip de creació de Morir d’amor 

aquí. 

 
imatges del procés i de l’espectacle a Flikr 

 
http://www.flickr.com/photos/62518162@N08/sets/72157626638625732/show/ 

 
http://www.flickr.com/photos/62518162@N08/sets/72157626519959797/show/ 

 
http://www.flickr.com/photos/62518162@N08/sets/72157626644499828/show/ 

 

http://www.translabmartagalan.blogspot.com/
http://www.flickr.com/photos/62518162@N08/sets/72157626638625732/show/
http://www.flickr.com/photos/62518162@N08/sets/72157626519959797/show/
http://www.flickr.com/photos/62518162@N08/sets/72157626644499828/show/


 

 

 

 

 

direcció artística, dramatúrgia, gestió i producció_ Marta Galán  www.marta-galan.com  

Equip de creació_ Camilo González Arjel /LilKiller, Jose Esteban Manner Macías / Mr. Jemm, Carlos 

Aguirre Martínez / Nodrim, Alejandro Minieri Gil / Sandro El Crítico, Mohamed El Asri / Mohi Lee i Núria 

Lloansi 

Formació en Ableton Live, composició musical i disseny de so_ Petr Rimsky / 

http://petrrimsky.blogspot.com/ BLOG MATKA   http://matkainc.blogspot.com/ MYSPACE  

http://www.myspace.com/matkainc 

 

Disseny audiovisual, videocreacions i video en directe_ Martín Elena Audiovisuals 

Amb la participació de_ Agrupació de Pessebristes de Terrassa, Club d’Esgrima Ciutat de Terrassa i 

Ocellaires de Terrassa. 

Disseny de Llums i cap tècnic_ Edu Bolinches 

Masterització_ Juan B. Torres 

Documentació Fotogràfica_ Guerda Kochanska / www.gerdakochanska.com 

 

 

http://www.marta-galan.com/
http://petrrimsky.blogspot.com/
http://matkainc.blogspot.com/
http://www.myspace.com/matkainc
http://www.gerdakochanska.com/


 

 

3 INTERVENCIONS AL BARRI DE LA SAGRERA  

Fàbrica de Creació Nau Inavow  / BARCELONA 

 octubre, novembre i desembre de 2009  

Projecte La Corporació 

Amb el suport de l’ Entitat Autònoma de Difusió Cultural / Dept. Cultura de la Generalitat de Catalunya   

www.lacorporacio.blogspot.com  

 
SUPERPRODUCCIÓ Nº 1 / DARK FIGURANTES  

 

 
 

09 / 10 / 09, creació de juan navarro i marta galán per a la corporació. 

equip de creació_ núria lloansi, golzalo cunill, ferdy esparza, raul de alba, jorge raedó, gonzalo lópez, 

col·lectiu senegalès del maresme (paco, ass, ousseinu, momar, sow, paco2 i mansour), empresa de 

construcció “obras TINOCO” i  la coral “el bell ressò” i el grup de percussió “sagresamba” de La Sagrera.   

Residus_ palmera procedent del rodatge de biutiful, dir. alejandro gonzález iñarritu, cedida per ricard 

vallverdú / RIT ART, terra de miralls procedent de la finestra tancada, escenografia de paco azorín i 

producció del teatre lliure, mobles procedents de www.vaciadodemuebles.com, vestuari cedit pel gran 

teatre del liceu. 

 

SUPERPRODUCCIÓ Nº 2  / REPRISE VOL.2   

 

 

http://www.lacorporacio.blogspot.com/
http://www.vaciadodemuebles.com/


 
27 / 11 / 09, creació de jaume parera i marta galán per a la corporació / 2009 

equip de creació_ oriol aubets, adolf alcañiz, zosen bandido, edu bolinches, raules2, eva roig, adriana 

romero, berta tarragó, i la col·laboració d´entitats, persones i col.lectius de  la sagrera: associació 

d´estudis històrics d´automoció (AEHA) i grup d´”streetdance” del centre garcilaso dirigit per suan. 

residus_ maniquís cedits pel gran teatre del liceu (bcn), terra de miralls cedit pel teatre lliure (bcn) 

terra de miralls 2, taula melàl·lica, fragments de metacril·lat blanc i vermell, bidons, màquina de fer 

nevar i garlanda de bombetes cedits per focus (bcn) 

 

 

SUPERPRODUCCIÓ Nº 3 / MADRES, TETAS Y NANAS  
 

 
 

19 / 12 / 09, creació de marta galán per a la corporació / 2009 

equip de creació_ núria lloansi, enric montefusco/standstill, marc romagosa, edu bolinches, associació 

“mirada de dona” de la sagrera-bcn (adela urieta porcar, alegría doménech latorre, maria vivas i antonia 

brunet), i les 20 dones amb els seus nadons:  laia+aram, gemma+zoe, luisiana+oriana, valentina+omar, 

encarna+aimar, imbar+cian, luz+lucía, ani+ainara, isabel+juli, elsa+maia, alícia+sara, maribel+jara,  

mònica+rai, gemma+immo, pamela+pulan, gisela+senda, gemma+martina, sandra+félix, eugenia+pablo 

i sandra+carla, 

residus_herba artificial cedida per roger bernat /Elèctrica Produccions, tetas-volcans cedides per ricard 

vallverdú, RIT-ART, construïdes per a la pel.lícula biutiful, de alejandro gonzalez-iñárritu, màquina de fer 

nevar i garlanda de bombetes cedits per focus (bcn), barra de bar cedida pel teatre lliure (ricard III, dir.: 

àlex rigola), fragment de “lo bueno de los animales es que te quieren sin preguntar nada” cedit per 

rodrigo garcía.  

 

agraïments especials a manuela fernandez, freddy pérez, laura calavia, laura tresserras, ibai abad i la 

resta de realitzadors de l´ESCAC que han fet possible l´enregistrament audiovisual de les 

superproduccions. i al david, la eugènia i el nando de l´equip de gestió de la nau ivanow, per la seva 

professionalitat i diligència. i al xavier bassiana, per posar a disposició de la marta galán i la corporació 

les infraestructures de la nau ivanow. per la confiança incondicional.  

 

 
 
 



MARTA GALÁN / MRTGL´N_ BIOTRAJECTÒRIA 

www.marta-galan.com       www.translabmartagalan.blogspot.com     www.lacorporacio.blogspot.com  

 
 

Marta Galán Sala (Barcelona, 1973) és llicenciada en Filologia Hispànica (UAB, 1996), Màster en Edició 

(IDEC, Pompeu Fabra, 2000), Diploma d’Estudis Superiors Especialitzats (DESE) en Arts Escèniques 

(Institut del Teatre/ UAB, 2003), Màster en Gestió Cultural (UOC / Càtedra UNESCO de l´UdG, 2012) i, 

principalment,  autora i directora de projectes escènics des de 1999. Des dels 15 anys entra en contacte 

amb l’ art escènic de manera autodidacta i, després de passar per diferents escoles de formació de 

l’actor i de dramatúrgia a Figueres, Girona i Barcelona, el 1997 es desplaça a Buenos Aires per a estudiar 

“dramatúrgia i direcció” a l´EMAD (Escuela Municipal de Arte Dramático) amb R. Pelletieri, Rafael 

Spregelburd, Mauricio Kartun, entre altres i rep dues beques, la primera de l´Sportivo teatral, l’escola 

del prestigiat director argentí Ricardo Bartís, i la segona de la companyia El Periférico de Objetos, dels 

directors Daniel Veronese i Ana Alvarado. A partir de 1999 torna a Barcelona i crea la seva pròpia 

companyia. Ha estrenat més d’una quinzena d’obres escèniques d’autoria i direcció pròpia amb 

diferents equips creatius i amb una destacada projecció nacional i internacional (Festival Mira!, le 

Translatines, etc. a França; Drodesera, Piu festival, Omissis, etc. a Itàlia; Far Festival a Suïssa; Dramafest 

a Mèxic D.F; Proximo Ato/ Itau Cultural a São Paolo,  etc.). Amb la cia. LaVuelta estrena Desvínculos 

(2000), K.O.S –fer-se el mort- (Sitges Teatre Internacional, 2001) i Estamos un poco perplejos (Sitges 

Teatre Internacional, 2002), en co-creació amb Santiago Maravilla: Lola (2003), Transilvania 187, in 

memoriam (Mercat de les Flors, BCN, 2004), Machos (Escena Abierta, Burgos, 2005), El Perro (Mercat de 

les Flors, BCN, 2005) i Melodrama ( 2006-2007) i en co-creació amb Juan Navarro i Núria Lloansi: 

Protégeme, instrúyeme (Teatre Lliure-Radicals Lliure, BCN, 2008). 

Des de l´any 2010, gestiona i dirigeix el projecte TRANSlab., un “laboratori d’intervencions escèniques 

contextuals” a través del qual articula processos creatius a cavall entre  l’art escènic professional, l’acció 

socio-educativa local i les practiques artístiques col·laboratives de desenvolupament cultural 

comunitari. Amb aquest format i metodologia ha estrenat: La Corporació 2009, superproduccions post 

dramàtiques d’un sol ús a la Nau Ivanow (BCN), en col·laboració amb Juan Navarro,  Núria Lloansi, Jaume 

Parera i diferents entitats i col·lectius del barri de la Sagrera (Superproducció núm.1: Dark figurantes,  

Superproducció núm.2: Reprise i Superproducció núm. 3: Madres, tetas y nanas) i, recentment, Morir 

d´amor aquí, una coproducció del CAET (Terrassa) al Teatre Alegria (abril de 2011) amb Núria lloansi, 

Petr Rimsky, Martin Elena i 6 joves músics de RAP de la ciutat de Terrassa.  

Enguany treballa  en la direcció escènica d’un concert per a 3 tubes destinat a infants de 2-6 anys i 

produït per l´Auditori en el marc del projecte l´Auditori Educa i ha estat seleccionada pel col·lectiu 

ABaoaqu i l´Ajuntament de Barcelona com a artista resident a l´IES Josep Pla del districte d´Horta.-

http://www.marta-galan.com/
http://www.translabmartagalan.blogspot.com/
http://www.lacorporacio.blogspot.com/


Guinardó en el marc del programa “creadors En residencia” on projecta una intervenció artística que 

permeti la visibilització i l´anàlisi crítica de les formes de treball contemporànies.  

Els texts de Marta Galán estan editats en edició impresa a: Estamos un poco perplejos, 2002, ed. En 

Cartell, S.T.I- Creació Contemporània, edició a càrrec de Francesc Foguet Boreu, edita RE&MA 12 S.L. 

Éticas del cuerpo. texts de Lola (2003), Machos (2005), El Perro (2005) i Transilvània 187, in memoriam 

(2004), edició a càrrec  de l’ Óscar Cornago (investigador del C.S.I.C) a ed. Fundamentos. En edició digital 

s’acaba d’editar recentment el volum Texts en Crisi (2007-2011) a www.plumaelectrica.com que conté 

els texts per a l’escena escrits entre 2007 i 2011.  
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