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Desajustar-se una mica del món, 
descompassar-se del món. 





Constantment assetjats per la tirania del fer, 
oblidem que podem aturar el temps sempre 
que vulguem, sincronitzar-nos amb un temps 
que no busca. El mal del segle: estar ocupat.

Preludi a la lentitud és un poema sonor, és 
una meditació col·lectiva, és un anhel de de-
tindre’s, és un manifest. 

PRELUDI A LA LENTITUD

·

Sinopsi







MARC TEÒRIC

·

Roqui Albero i Ana Sanahuja a partir 
de les converses amb Pablo Rosal

Preludi a la lentitud ens instal·la en un lloc previ a 
tot fer. Mitjançant la música i la paraula, ens submer-
gim en una meditació guiada, en un entrenament 
sensorial que ens situa en el llindar de la percepció.

Aquesta peça, aquest clar en el bosc, obre una es-
cletxa que ens porta a l’obertura espiritual a través 
de la repetició, de l’espiral, de la insistència. El fet 
d’incidir en la bellesa d’allò simple, poc a poc ens 
va encisant. La clau és: “Confia en mi. T’atreveixes? 
Repetim.”

En realitat, Preludi a la lentitud és en si mateix la 
diana, la fi, és la gestació de l’escenari òptim, aquell 
que ens prepara per a l’amor. Ens trobem en un lloc 
on hem deixat d’esperar quelcom, en el qual fer sig-
nifica estar completament en la situació present.

Aquesta peça ens proposa una meditació artística, 
que aspira a deixar-nos en l’avantsala del nostre pro-
pi punt de partida. Així com en un passeig o en la 
contemplació d’un quadre l’efecte es manifesta al 
cap d’una estona d’observar o de caminar, de la ma-
teixa manera, pas a pas i mitjançant la figura de dos 
“oficiants” que ens guien, anem construint des del 



no res, abraçant la imperfecció. El que veiem està 
sorgint de l’instant, neix aquí, del fet de saber que no 
tenim res a fer. Hem vingut a no fer.

Al segle XXI hem arribat a la “consciència”. Som 
conscients del fet escènic, de l’art, de la ciència. 
Però aquesta consciència no pot ser la fi del trajec-
te, més aviat ha de ser el tret de sortida d’una nova 
etapa. Ser conscients de les coses no ens converteix 
en els més llestos de la història, més aviat ens hauria 
de convidar a ser els més espirituals, els més respon-
sables de la nostra llibertat, aquella que ens porta a 
emprendre el vol. Som tan llestos, tenim tants co-
neixements? Hi entenem tant de tot? Demostrem 
llavors que sabem volar.

Ja no podem continuar sent éssers innocents. Hem 
de deixar de ser mers psicòpates totalment mancats 
d’un sentit comunitari i espiritual. Ja només ens que-
da fer caure a la gent en paranys bells. En comptes 
d’aprofundir tant en el progrés, més aviat podem 
invocar el retorn. Davant de tanta imatge que in-
hibeix la nostra capacitat d’imaginar, proposem 
construir des del so i la paraula. No anirem cap 
endavant, anirem cap endarrere. 

Així, la música, i també la poesia, han de tornar a 
néixer per a tenir sentit, han de tornar a dir-se, a ex-
plicar-se. Perquè si no, estem com està aquest món, 
on cadascú està atomitzat i fragmentat, i explica la 
seva història i diu: “però si jo faig el que em neix, són 
ells que no m’entenen”. D’aquesta manera, cons-
truïm, pas a pas, el que significa que la música acu-
lli l’experiència del món, del temps. I sobre aquest 
temps en el qual estem perduts, aquesta li posa un 
ordre, i li posa una cadència, i li posa una frase. Lla-
vors, és així que li trobem sentit a la vida. I és així que 
sorgeix la màgia, perquè la música l’única cosa que 
fa és agafar el temps i delimitar-lo. I aquest és el seu 
parany, i el seu poder.

Preludi a la lentitud succeeix, s’instal·la en nosal-
tres, s’incorpora, ens deixa a punt.
Preludi a la lentitud és un acte mental i alhora vi-
vencial.

Podem aturar el temps sempre que vulguem.
El pas del temps, no és el Temps! 
Som l’absència de temps.

Us hem convidat, benvolguts espectadors, per a re-
trobar-nos!





LA LENTITUD
ES BELLEZA

·

Teresa Juan

no he llegado
no llegaré jamás 

en el centro de todo
está el poema intacto

Blanca Varela

A lo lento, dos merodean el templo. En el jardín, no 
puede producirse la extracción del rayo, no se va a 
comparecer en la inauguración del sol. A lo lento, en 
el huerto, deambulan, Se aproximan a los contornos 
del crepúsculo. Dentro les va creciendo la rosaleda 
de las rosaledas. Dentro de sí. Pero no se agranda 
todo el vergel. En el último límite de su gerundio, se 
reanuda si se advierte la flor última, la flor total. No 
hay flor. Regresan a la semilla. Relampaguean. Son 
el destello que vuelve a sí mismo. Decrecen hacia la 
última concreción de sus cuerpos. Son sustancia no 
cartografiable. No se dicen. No existe espacio para la 
celeridad. No hay espacio para la concisión. Se di-
latan. Insisten. Insisten como todas las estrellas que 
insisten y que no reconocen, no saben todavía, no 
sabrán nunca su futura luz toda. Avanzan en el jar-
dín. Retroceden en el jardín. Nunca estuvieron en el 
jardín. Habitan la distancia que recorre una pertur-
bación periódica que se propaga. Repiten la forma 
de la onda. A lo lento, dos abdican del tiempo. No 
llegan. 







Interpretació de Versonautas 

Roqui Albero · Veus, trompeta, marímbula 

Ana Sanahuja · Veus, piano, sintetitzador 

Text i mirada escènica · Pablo Rosal 

Música i espai sonor · Versonautas 

Art i vestuari · Teresa Juan 

Disseny d’il·luminació · Jrisa Lialia 

Preludi a la lentitud ha rebut el suport de 
l’Institut Valencià de Cultura, la Regidoria 
d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València 
i el Festival Russafa Escènica.

FITXA ARTÍSTICA

·

Una producció de Versonautas

Enllaç teaser
bit.ly/3Cb6zY6

http://bit.ly/3Cb6zY6




 co

VERSONAUTAS

·

Trajectòria

Versonautas part de la constant recerca d’un llen-
guatge híbrid i es troba en els marges de disciplines 
artístiques com la poesia oral i escènica, la músi-
ca, la performance i el teatre.

La seua raó creativa es basa en trobar una veu que 
revele les inquietuds comuns en una societat cada 
vegada més diversa, propiciant un espai per a la re-
flexió i entenent l’art com un acte poètic en el qual 
les imatges o metàfores són símbols que estimulen el 
pensament lliure.

El projecte Versonautas es va crear a València l’any 
2013 i està dirigit per Ana Sanahuja i Roqui Albero, 
dos ànimes inquietes que, abans de confluir a l’ES-
MUC de Barcelona, van viure en ciutats com l’Ha-
vana, Nova York o Buenos Aires. Les seues vivències 
polièdriques van originar en ells una mirada perso-
nal i transversal que els ha portat a actuar en més 
de 200 ocasions i en escenaris de naturalesa molt 
diversa: teatres, festivals d’arts escèniques, sales 
de música, festivals de poesia oral, centres educa-
tius i museus.

Al llarg de la seua trajectòria, Versonautas ha produït 
5 projectes multidisciplinaris i ha comptat amb 



un equip humà format per escenògrafs i il·lumi-
nadors, videoartistes, fotògrafs, poetes, drama-
turgs i músics. Entre ells, destaquen artistes com 
Jorge Drexler, Sílvia Pérez Cruz, Pablo Rosal (actor 
en la Agrupación Señor Serrano), David Espinosa, 
Pablo Martin Jones (productor musical de la bailao-
ra Rocío Molina), Nacho Carrascosa (videoartista de 
les companyies El Pont Flotant o Wichita Co), Ximo 
Rojo (escenògraf i il·luminador i director tècnic del 
Teatre El Musical) o Carles Campi (productor musi-
cal amb 5 premis Latin Grammy).

Versonautas també col·labora en la composició 
de música per a teatre, videoart, dansa i poesia, 
havent treballat, entre d’altres, per a Víctor Sánchez 
(Premi Max Autoria Revelació), Sofia Castro (direc-
tora de cinema argentina) o Quitèria Muñoz (actual-
ment a la companyia de dansa Malpelo).

Mitjans nacionals i revistes especialitzades de tot l’Es-
tat, Estats Units, Cuba, Mèxic, Xile i Argentina s’han 
fet ressò del seu treball, amb nombroses ressenyes, 
articles i entrevistes.

El nom de VERSONAUTAS va ser un regal que els va 
fer el cantautor Jorge Drexler. 

LA PREMSA HA DIT...

Diario El país
Una proposta sorprenent per al panorama musical 
espanyol on es fonen sobre l’escenari espectacle, 
poesia, cançó, electrònica i performance.

Radio 3
Uns grans, Versonautas, un treball extremadament 
seductor, enigmàtic. És un goig deixar-se emportar 
pels sons atmosfèrics i psicodèlics d’aquest duo. Me-
ravellós. Tot un viatge lisèrgic i màgic. 



ROQUI ALBERO
Veu, trompeta, marímbula
Títol superior de Música Moderna i Jazz en l’Escola 
Superior de Música de Catalunya (ESMUC) de Barce-
lona i estudis a l’Institut Superior d’Art de l’Havana, 
Cuba. 

Fundador de la companyia Versonautas, ha treba-
llat, durant els últims anys, amb el cantautor Jorge 
Drexler, amb qui ha gravat dos discos i ha girat pels 
teatres més importants d’Espanya i Llatinoamèri-
ca. També ha treballat amb artistes com Paco Ibá-
ñez, Pau Riba, Manu Chao, Sílvia Pérez Cruz, Leonor 
Watling, Eliseo Parra, Judit Neddermann o The New 
Raemon. Ha col·laborat amb músics de Buenavista 
Social Club com Angà o Barbarito Torres. També ha 
participat en projectes de Sedajazz, Perico Sambeat i 
Albert Sanz i ha gravat per a Chano Domínguez. 

En la vessant de teatre i dansa, ha composat música 
per a la companyia d’Àngel Corella, Julio Boca o Els 
Galindos i ha treballat en diferents musicals i en es-
pectacles del Teatre Nacional de Catalunya.
 
rentes espectáculos del Teatre Nacional de Catalun-

ANA SANAHUJA
Veu, piano, sintetizador
Títol Superior de Música per l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC), Títol Professional de 
Piano pel Conservatori Mestre Tàrrega (Castelló) i 
Llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu 
Fabra (Barcelona). 

Ha actuat en teatres i festivals d’Espanya, Estats Units 
i Cuba. Fundadora del projecte Versonautas, com-
pagina la seua faceta de creació amb la de gestió 
cultural, centrada aquesta en la producció i direcció 
artística. 

Destaca la seua participació en el primer projecte de 
la companyia The Cross Border Project amb l’obra El 
mariner, la donzella i l’estudiant de F.G. Lorca, estre-
nada a Nova York. A Nova York també, va col·laborar 
amb el col·lectiu d’artistes iranians Freedom Glory 
Project, amb un tema musical per a l’ONU. 

Entre els seus treballs de producció artística, desta-
quen: Festival Russafa Escènica, Hat Gallery, Ballet 
Hispanico i World Music Institute (Nova York), La fà-
brica de Gel o Festival Cabanyal Íntim. 



PABLO ROSAL
Text i mirada escènica
Poeta, dramaturg, actor i director d’escena.

Llicenciat en Direcció i Dramatúrgia en l’Institut del 
Teatre de Barcelona i Llicenciat en Humanitats en la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 

És actor protagonista en una de les últimes creacions 
de la companyia internacional Agrupació Senyor 
Serrano, Kingdom, actualment en gira, i és actor 
habitual en obres de Ferran Dordal, entre altres. L’est-
rena de la seua primera pel·lícula com a guionista, 
productor i actor, Un treball i una pel·lícula, ha sigut 
seleccionada en festivals internacionals com Shang-
hái i El Caire. Ha sigut prenominat a Autoria Re-
velació en els Premis Max 2021 per la seua obra Los 
que hablan, de la qual és autor i director, produïda 
pel Teatre del Barri de Madrid i amb Malena Alterio 
i Luis Bermejo com a protagonistes. També treballa 
d’ajudant de Carlos Aladro en el Teatre de l’Abadia, 
en la seua última producció, Mercaders de Babel i 
ha creat espectacles com Anita Coliflor (2009) o Jo 
inacabo (2018).

TERESA JUAN
Art i vestuari
Artista i gestora cultural. Llicenciada en Belles Arts. 
Treballa com a responsable de producció en Teatre 
El Musical, València. Es membre fundador de la com-
panyia de teatre Wichita Co, amb Víctor Sánchez Ro-
dríguez i Silvia Valero, i de Melibeas.

Els seus últims treballs amb Wichita Co han sigut: 
Una vez una casa (2021), What is love? Baby don’t 
hurt me (2020), per la qual va ser nominada a Millor 
Disseny de Vestuari en els Premis de les Arts Escèni-
ques Valencianes del IVC, o Nosotros no nos matare-
mos con pistolas (2014), entre altres. 

Col·labora amb altres artistes escèniques i visuals 
com a dissenyadora de vestuari i direcció d’art o 
imatge i asesoria de marcs teòrics. També a través 
de textos. 

Els seus últims treballs en les arts visuals, son: Cientos 
volando, amb Marco Ranieri i per al CCCC, València, 
i Qué pasa con los insectos después de la guerra, 
exposició d’Escif comissariada també per al CCCC, 
València.   



JRISA LIALIA
Disseny d’il·luminació
Llicenciada en Teatre per la Facultat de Belles arts de 
la Universitat Aristòtil de Grècia, amb especialitat en 
Il·luminació, Escenografia i Vestuari. 

Des de l’any 2005 resideix a Espanya, on treballa 
com a dissenyadora d’il·luminació, escenografia, 
vestuari i attrezzo, directora de fotografia i tècnica 
d’il·luminació amb diverses companyies de teatre i 
dansa, sent responsable tècnica de les companyies 
A tiro Hecho, Wayra Teatre, Arritmados, Vudú Teatre, 
Dunatacá, Versonautas o Bambolina. Coorganitza el 
Festival Internacional de Contact Improvisació de 
València i és coordinadora tècnica del Festival Ca-
banyal Íntim des de 2012.







El pas del temps no és el Temps!
Som l’absència de temps. 



CONTACTE

·

Contractació
Més informació 

Més informació:
info@versonautas.com 

Contractació:
versonautas@versonautas.com 
+ 34 651 400 959 
+ 34 669 730 617 

Instagram: @versonautas 
Facebook: versonautas 
Twitter: losversonautas 

www.versonautas.com

https://www.instagram.com/versonautas/?hl=es
https://www.facebook.com/versonautas
https://twitter.com/losversonautas
https://versonautas.com/language/es/home/



