En un món dominat per la tecnologia, on tots els productes pateixen múltiples
transformacions, l’home té tendència a perdre la relació amb la matèries primeres. Com
fer un elogi de la simplicitat? Com retrobar una emoció contemplant la matèria en la seva
forma més simple?
El nostre objectiu com a companyia és canviar la mirada del públic envers les matèries
pobres, ordinàries, banals, oblidades o sovint ignorades. Volem que els espectadors
descobreixin les múltiples potencialitats de la terra, l’aigua, la sorra, el paper...fer-los
somiar i crear la seva pròpia historia.
Des de l’any 2013, Colectivo Terrón desenvolupa una recerca sobre les matèries
primeres, l’art i la ciència amb amàco (Atelier Matières À COnstruire, en català, taller de
matèries per construir). Amàco és un projecte pedagògic que té com a finalitat introduir
les matèries naturals, aquelles que tenim més a l’abast, a l’ensenyament universitari
(arquitectura i enginyeria). El seu objectiu és formar futurs professionals de la
construcció que edifiquin arrelant-se i integrant-se a l’entorn, al territori.
EL REI DE LA SORRA creació 2015
Després de Tierra Efímera, el nostre repte va ser la creació d’un espectacle, sempre
amb la matèria primera com punt de partida, però aquest cop, amb un fil narrador.
Buscant entre contes i mites per crear una nova historia amb la terra, ens vam enamorar
de “le Roi des sables” un àlbum il·lustrat de Thierry Dedieu. Aquesta faula plena de
poesia ens parla de la bellesa i magnificència del cicle de la natura. Sobretot, ens
recorda que som tan petits... « Hi havia una vegada, a la vora del mar, un rei al seu
castell de sorra...»
BESTIARI VEGETAL sortida 2018
En aquesta nova creació, tres actors se submergeixen dins una pila de fulles, travessen
murs de canyís, s’amaguen dins de cistells de vímet... acompanyats amb música en
directe. Com a «Tierra Efímera», una partició d’imatges apareixerà davant dels
espectadors de la mateixa manera que desapareixerà per passar a una altra. Només
esperem que el dia que un espectador trobi una tija de blat, crearà una altra història al
seu imaginari.

