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SINOPSI 

Apagada analògica analitza la societat actual prenent com a punt d'inflexió el canvi d'un passat 
analògic a un futur digital. Un passat que deixa milers de cossos enterrats en fosses comunes 
sense identificació, en llocs de pas.  

La humanitat sembla voler oblidar. I gairebé sempre ho aconsegueix. L'ésser humà és capaç 
de desenvolupar mecanismes d'estupidesa molt fàcilment. És més fàcil mirar cap a altre 
costat, buscar excuses per la inacció.  

Apagada analògica reflexiona sobre el nostre rol en aquesta recerca i cap a on mirem. En 
definitiva, cap a on anem com a societat. 
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L’OBRA 

L’èxit més reeixit de la dictadura franquista i la posterior transició ha estat la despolitització 
progressiva de la societat espanyola. Una societat que avança cap a la tecnologia de la 
informació, però que sembla que vol deixar enterrats els 156.000 casos documentats dels 
"desapareguts de Franco". 

De qui és aquesta responsabilitat? És possible continuar cap endavant si no es revisa el 
passat? Enfront de tant accés a la informació digital, cap a on mirem? Què és el que ens 
interessa mirar? On és la nostra responsabilitat? 

A Apagada Analògica 2.0 es plantegen totes aquestes preguntes a través de la relació entre 
una víctima i el seu botxí. Fins on és capaç d’aguantar la víctima? I els espectadors, participen 
d’aquest joc? El botxí aconsegueix redimir-se? 

A escena, acompanyen una instal·lació de soldadets de plàstic que es va transformant fins a 
convertir-se en un camp de batalla, un tren com a símbol del genocidi (aquest, o qualsevol 
altre), tres escenes de vídeo i un músic que genera els efectes de so en viu amb aparells 
analògics creats per ell mateix. 

L’obra està organitzada en tres actes: l'oblit, com a homenatge a una víctima, la memòria, com 
a símbol del que volem recordar i l'esdevenir, que creiem incert.	  
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PLÀNOL TÈCNIC 
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FITXA ARTÍSTICA 
 
Creació i dramatúrgia: Samuel Quiles, Lucila Teste i Mónica Serra 

Interpretació: Samuel Quiles, Lucila Teste  

Música i efectes de so en viu: Los sabios duentes (a.k.a Marcelo Acosta) 

Assistència en la direcció: Olga Blanco 

Assistència en la dramatùrgia: Judy Lomas 

Vídeos: Ignasi Llobera.  

Escenografia: Olga Gutierrez  

Fotos: Joan Sèculi 

Producció: Colectivo Contrafacto  

Amb el suport de: L'Antic Teatre, Cotxeres Borrell, La Cháchara 

Durada: 50 min  

Estrenada a L'Antic Teatre de Barcelona el 31.05.2012  
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COLECTIVO CONTRAFACTO 

Lucila Teste crea el Colectivo Contrafacto per investigar, a través de les noves formes 
d'aproximació a l'escena, la relació entre memòria històrica i teatre. Juntament amb ella, 
participen del col · lectiu Samuel Quiles i Olga Blanco.  

Entre les seves creacions figuren el monòleg autobiogràfic Hija de la dictadura argentina 
(http://hijadeladictaduraargentina.blogspot.com/), que porta fins al moment més de 100 
representacions a Catalunya, Espanya i Argentina, i que ha estat nominat als premis ACE 2009 
com a millor tasca en unipersonal, la performance Re-presión, basada en els testimonis dels 
centres clandestins de repressió argentins i estrenada en el CCCB i una adaptació del 
monòleg testimonial Una estirpe de petisas, de la dramaturga argentina Patricia Zangaro. 
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RECULL DE PREMSA 
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CONTACTE 
	  
Lucila Teste  

+34 653 40 22 80 | +34 93 453 2864 

c. Aribau, 52, 2º1º, 08011, Barcelona 

contrafacto@gmail.com 

www.contrafacto.com 

 

 

 

 

 

 


