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MÓN FOSC DE LA VIOLÈNCIA 

 

 

Podem dir que La Venus de Willendorf és una reflexió sobre la violència, fins i 

tot sobre les violències: de gènere, psicològica, gratuïta, interessada. Iago 

Pericot, considerat un dels grans renovadors de l’escena catalana de les 

últimes dècades, ha creat un espectacle que fusiona dansa i teatre i que 

s’articula en el contrast entre la música –La passió segons Sant Mateu de J. S. 

Bach, una de les obres cabdals de l’oratori barroc– i el concepte de 

l’espectacle. 

 

Dalt de l’escenari, nou ballarins dialoguen al voltant d’una presència conspícua, 

fantasmal, gairebé divina: una Venus de Willendorf humana que sembla tornar 

del Paleolític per mirar-s’ho tot amb la suficiència i la imparcialitat que donen 

una existència de més de 20.000 anys. 

 

Format a Anglaterra, on va ser premi extraordinari a la Universitat de Londres, 

Pericot és un dels responsables de la introducció de la modernitat a l’escena 

catalana. Seguint una línia que ja vam poder veure en espectacles com l’última 

relectura del cèlebre MozartNu (2008), aquest importantíssim agitador cultural 

ens ofereix un espectacle que parla de la violència però també de l’amor i de la 

bellesa. 

 

Durada aproximada: 1h 15 min. 

Espectacle recomanat a partir de 16 anys 
 

 

 



 

 
 
L'agressió gratuïta d'un grup de joves a una dona indigent va ser l'excusa 
periodística que va decidir Iago Pericot, gran renovador i modernitzador de 
l'escena catalana, a dedicar un espectacle a la violència de tota mena: de 
gènere, política, racial, psicològica...  Per reflexionar sobre el degoteig 
d'agressivitat que omple els diaris i les televisions, Pericot va triar un 
personatge imparcial: la Venus prehistòrica que dóna títol al seu espectacle i 
que s'ho mira tot gairebé indiferent, aliena a les angúnies del present. Al seu 
voltant, vuit ballarins i ballarines evolucionen al ritme de La Passió segons Sant 
Mateu, de Johann Sebastian Bach, episodi musical que, potser perquè també 
relata fets violents, encaixa a la perfecció amb la proposta de l’espectacle. 
 

 

 

 

 
La Venus de 
Willendorf  és una estàtua 
femenina de pedra trobada el 1909 
a un dels jaciments paleolítics del 

poble de Willendorf , Àustria. Es 
conserva al Naturhistorische 
Museum de Viena. 

 
 
És la més coneguda de les venus paleolítiques i una de les venus més 
famoses. Com altres figures de dona del mateix tipus, és una figura obesa de 

ventre gros, grans pits  i cames  exagerades, probablement de manera 
simbòlica i fent referència a la maternitat i la sexualitat.  
 

Durant tot l’espectacle està present a escena observant  les accions de la 

humanitat  actual. 
 
Al final de l’espectacle, i amb l’autoritat que li dóna una existència de més de 

20.000 anys abans de Crist, qüestiona  al públic el camí que segueix la 

nostra societat amb una potent mirada reflexiva .  
 
 
 
 

   



  

 

“LA VIOLÈNCIA 

ÉS UNA CONDICIÓ INTRÍNSECA 

A TOTS ELS ÉSSERS VIUS” 
 

 “La violència és constituïda d’una sèrie d’actes executats per és sers 
humans, ja sigui com a relacions interpersonals o s ocials. Des del 
moment en que es constitueix una comunitat humana i , en particular, des 
del moment en que es constitueix un Estat com apare ll de govern, apareix 
el fenòmen de la violència, exercida pels que osten ten el poder. 
Una historia implacablement realista mostra que la violència es troba en 
l’origen mateix del poder de l’Estat”. (Diccionari de filosofia J. Ferrater i Mora) 
 
Tots els espectacles que he dut a terme han estat s empre dissenyats 
pensant en les problemàtiques que poden interessar el públic d’avui en 
dia. El món ha evolucionat en poc temps d’una maner a espectacular: la 
globalització , els poders polítics i econòmics, i la institucion alització 

de la mentida . 
 
Progressivament es van perdent més llibertats, espe cialment aquelles que 
són silencioses i constants i que, lògicament, inci deixen en l’autocensura. 
La guerra a l’Iraq i la propera a l’Iran. El poder del petroli embolcallat 
de mentides, la guerra preventiva, .... 
 

 Iago Pericot  
 

 
 



Fitxa Artística 
 
 
Idea original i direcció, Iago Pericot  
 
Coreografia, Jordi Cortés  
Composició de moviment actoral, Andrzej Leparski  
Espai escènic, Iago Pericot i Paco Azorín  
Ajudants de direcció, Climent Sensada i Josep Escrig 
Disseny d’il·luminació, Paco Azorín   
Vestuari, Iago Pericot  
Imatge, Iago Pericot  
 
Repartiment,  
Karle Beristain, Oscar Kapoya , Àlex Navarro, Xavier Estrada, David Cuspinera, Xar o 
Campo, Lola López Luna, Maribel Martinez i Sandrine  Rouet  
 
 
Coordinació tècnica,  Jordi Soler  
Disseny sons paleolítics, Jaume Piqué  
Confecció vestuari,  Indumentària per l'espectacle  
Construcció escenografia, Teatre-Auditori Sant Cugat  
 
 

Producció ejecutiva, Sol Blasi-Velvet Events 

Direcció de Producció, Carles Manrique-Velvet Events   

 

Meritori d’escenografia, Alberto Merino 
Alumne en pràctiques Institut del teatre, Noelia Camacho 
 
 

 
Producció 

 
Teatre Nacional de Catalunya  

Grec 2010 - Festival de Barcelona  
 

 
Amb la col·laboració del 

 
Teatre-Auditori de Sant Cugat  

 
 

 
Distribució 

 
Elena Blanco 

elenablanco@magneticam.com 
93.241.82.88 

www.magneticam.com 


