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NANOLAND 

  
 Nanoland, és un espectacle 
de divulgació científica per a tots 
els públics on es parla de la 
nanotecnologia i les seves 
aplicacions a la vida quotidiana. 
Mitjançant el teatre negre, el 
clown, la dansa, la manipulació 
d’objectes, la música, les titelles i 
la comèdia de l’Art; l’espectacle 
compara el món nano amb les 
diverses disciplines escèniques 
per que l’espectador d’aquesta 
manera vegi reflectit el que 
succeeix al món macro amb el 
nano. 

Sinopsi 
 Apareixen amb una banda sonora espectacular un seguit de lletres sobre 
un fons negre amb la barreja de la paraula NANOLAND jugant entre elles. Acte 
seguit surt a escena Lydia, una noia jove tot passejant amb el seu patinet. De 
sobte es troba amb una caixeta de música on habita un personatge imperceptible 
que es diu Berta que prové del món nano. Per fer-se veure, màgicament adobta 
una altra mida. Convida a la Lydia a fer un viatge extraordinari a aquest món amb 
la seva nau particular, per no dir, especial. En aquest món coneixeran de primera 
mà les aplicacions de la nanotecnologia i els neutrons, protons, electrons... i el 
científic que va investigar tot aquest fascinant món, en Richard Feynman.  
Visitaran el seu laboratori on s’està investigant sobre les aplicacions als elements 
quotidians de la vida macro com telèfons mòbils, raquetes de tennis, cremes 
solars,  medicina... 
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Què ens trobarem? 
 
Teatre negre 

Amb el teatre negre transportem a 
l’espectador a un món gairebé oníric 
a c o m p a n y a t d ’ u n a m ú s i c a 
suggestiva on veuran tots aquells 
elements que hi ha darrera de la 
nanotecnologia.  

 

Dansa 

Creiem que la dansa és un 
llenguatge vàlid i sovint més 
in tu ï t iu per represen ta r 
conceptes o s i tuacions. 
Considerem que aporta un 
v a l o r e s t è t i c a f e g i t a 
l’espectacle. 

Així plasmen el pas d’àtoms a molècules, fent un símil entre les relacions 
personals i els enllaços atòmics a partir d’una dansa entre dues persones.  
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Comèdia de l’art 

Continuem explicant la importància de la quàntica al món nano, amb dos 
personatges ‘de la Commedia dell’arte. 

Comparem l’efecte de la 
física clàssica d’acció-
reacció amb el concepte 
quàn t i c de que una 
mateixa part ícula pot 
estar a la vegada a dos 
llocs diferents.  

 

Clown 

Aquest recurs artístic ens permet tractar amb clau 
d’humor un tema tant asèptic com l’estructura atòmica 
de la matèria. Efectivament, ens servim del llenguatge 
del clown per a representar l’estructura de l’àtom i les 
relacions entre els seus components.  

 

Titelles 

Arribem al personatge estrella de l’espectacle, en 
Richard Feynman, un científic d’allò més peculiar, que 
era capaç de canviar va la bata blanca per uns 
bongos com qui canvia de jersei.  
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Nanotecnologia 

Amb aquest espectacle demostrem que podem apropar el 
món de la nanotecnologia a un públic que d’entrada li és 
aliè, mitjançant llenguatge teatral sense perdre mai el rigor 
científic. 

“ There’s plenty of room at the bottom” 
           (“Hi ha molt d’espai allà baix”) 

                                                                                

	 	 	 	 	 	 Richard Feymann





 Model atòmic                   Física quàntica 
 

La nanotecnologia és multidicilpinària. Els 
científics dels materials, els enginyers, 
mecànics i electrònics i els investigadors 
mèdics s’estan associant amb biòlegs, 
físics i químics. La recerca en la 
nanoescala està unificada per la 
necessitat de reunir coneixements sobre 
eines i tècniques i compartir coneixements 
especialitzats. El desafiament de la 
nanotecnologia és produir nous materials 
útils amb propietats personalitzades.  

Per més informació, disposem d’un ànnex 
científic. 

Imatge d’una xarxa de nanoor 
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Com es  va formar la companyia 

 La companyia Javier Villena es va formar 
l’any 2004 com a resultat de l’experiència del seu 
membre fundador, Javier Villena, amb d’altres 
companyies d’on va formar part: Comediants, La 
Cubana, La fura dels Baus i els Joglars.  
 
  
E l s s e u p r i m e r 
espectacle va ser 
“ P e r s o n a ” a m b 
m à s c a r e s 
balineses i de la 
comèdia de l’art. 
Després va seguir 
“ A l p h a u n o ” , 
e s p e c t a c l e 

apocalíptic, on es fa 
resó del futur de l’ésser humà. Seguidament 
“Libido”, on es reflexiona sobre la relació entre 
mestre i alumne teatral amb el llenguatge de la 
màscara neutra i la comèdia de l’art.  

 

“Façanes” és una obra on es posa en primer 
pla la dificultat de comunicació entre pares i 
fills. Amb l’espectacle “Nôhvena” es fa un 
homenatge a la màscara neutra, el teatre Nôh 
japonès, la manipulació d’objectes amb la 
banda sonora de la Novena simfonia de 
Beethoven.  

Actualment la companyia la formen: Cristina 
Abad, Lydia Zapatero, KeKe Shuga, Jordi 
Serra, Albert Adrià i Daniele Ridolfi. 
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Equip  Artístic  

Cristina Abad
Llicenciada en Química a la universitat Jaume I, i amb dos Màsters 
de la Universitat de Vàlencia, un de formació en professorat i l'altre 
en investigació i innovació de didàctiques específiques, ciències i 
sostenibilitat. Com a actriu es forma a l'escola Nancy Tuñón com 
improvisadors, amb Javier Villena en màscara neutra, clown amb els 
professors Pau Rosell, Alain Vigneau, Jesús Jara, Merche Ochoa y 
Virgínia Imaz, entre d'altres. Es forma en dansa, xanques, cant i 
teatre musical a Barcelona i València. Ha treballat en diferents 
muntatges com a actriu: Scura Splats al 2014-15 a Castelló, 
Ecoduendes, La llamada a la Selva,  com a espectacles infantils. Un 

dels últims projectes, va ser la Nôhvena, espectacle basat en màscara neutra i japonesa. També 
treballa com actriu d’improvització amb la companyia Insitu. I ha participat en numeroses obres 
de microteatre com La teoría del todo, todo. 

 

Lydia Zapatero

He realitzat estudis especialitzats en teatre fìsic, clown, dansa butoh i 
dansa del ventre. Diplomada en Mim Corporal dramàtic a Moveo, 
Barcelona, i amb un Postgrau d’Expressió i Psicomotricitat de l’escola 
Carme Aymerich, Barcelona. La meva cerca s’encamina cap a un 
llenguatge corporal on predomini el coneixament a fons del gest i del 
moviment. Actriu de teatre de sala, de carrer i infantil. Actualment 
treballa com actriu en diferents projectes teatrals, amb els que ha 
participat en diferents festivals nacionals i internacionals. 

 Web: http://www.flickr.com/gp/lydia_zc/3804wl 
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Enric Hugas / Keke Shuga 

Llicenciat en filosofía per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Especialment interessat en la   filosofia de la ciència i la divulgació 
científica.La seva formació és calidoscòpica: Expressió corporal amb 
Teresa Monsegur i Anton Font (El Timbal); Dansa contemporània i 
improvisació amb Pere Jané, Olga Tragant,   Ona Mestre...; Dansa 
Butoh i Bodyweather  amb Andrés Corchero, Carme Torrent, Marlène 
Jobstel, Yumiko Yoshioka, Atsushi Takenouchi; Teatre físic amb Jordi 
Cortés i Moveo   Teatre; Interpretació amb Lluís Elias, Cristina 
Lungstenmann i Javier Villena; Clown amb Claret Papiol, Jango 

Edwards, Caroline Dream, Merche Ochoa...; Bufó, amb Lluí Elias; Màscara neutra i larvària, amb 
Javier Villena i Lluís Elias ..., etc. També ha format part de companyies de teatre de carrer, com 
CAP, amb el seu espectacle Revoluclown. De nom artístic Keke Shuga, té una ampli repertori de 
propostes per a públic familiar, des de conta contes, amb Els contes d’en Keke Shuga, fins a 
espectacles  multidisciplinaris, com l’obra Una casa no tan abandonada. Des de la companyia 
Dansa Xalesta imparteix uns contes dansats més tallers interactius en l’àmbit de l’educació 
infantil, on mitjançant la dansa, la música   i l’expressió corporal es transmeten coneixements 
alhora que s’educa en valors. 
Veure: https://kekeshugakids.wordpress.com/els-contes-den-keke-shuga/ ; https://
kekeshugakids.wordpress.com/quant-a/una-casa-no-tan-abandonada/ 
 https://kekeshugakids.wordpress.com/quant-a/altres-col-laboracions/ 
 

Jordi Serra  
Es forma en diferents escoles d’interpretació a Barcelona, com “El 
Timbal”, el Col·legi del teatre al 2000-01 i amb Xiqui Berraondo al 2005. 
Participa en un cursos amb la directora Silvia Quer i el director Esteve 
Rovira. Es forma també en la dicsiplina de màscara neutra i de 
Comèdia de l’art amb Javier Villena i Manel Barcelò. Al 2009 amb la 
companyia Taller22 va participat a l’obra Coses de parella? dirigida per 
Anna Capaces.També a l’obra La encantadora historia de San Rodolfo 
del Encanto de la companyia ViaConMe i dirigit per Mar Nicolas. Forma 

part de la companyia Javier Villena amb qui ha treballat en els muntatges de Libido al 2010 
Façanes al 2015 i Nohvena al 2017. En l’àmbit audiovisual ha treballat en diferents curtmetratges 
com Dolus dirigit per The Visual Partners, IM(pares) de Carlos Go, i forma part del repartiment de 
les Webseries Soy Actor de Luis Miguel Mesa i Las Reglas del nuevo Mundo de Musta Gomez. 
Actualment treballa a l’espectacle Hotel Krgüger al Parc d’atraccions del Tibidabo. 
Videobook: https://youtu.be/PfO58zdpGag; http://www.drawfolio.com/portfolios/jordiserramorillasactor  
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Albert Adrià 

Graduat a l’Escola d’Actors de Barcelona a la promoció 2011-14. 
Estudia interpretació a l’Escola El Timbal del 2006-10, amplia formació 
a l’Escola Memory de cant, dansa i claqué. Format també amb 
Commedia dell’Arte amb Manel Barceló i Javier Villena, amb qui també 
es forma amb la tècnica de màscara neutra. Forma part de la 
companyia teatral La Bombeta dirigida per Hector Mellinas, on ha 
format part dels projectes: Glengarry Glen Ross (2014), Hamlet Circus 
(2011) i Las Troyanas (2010). L'any 2014 treballa a la producció de la 
companyia Javier Villena Façanes. Del 2009 al 2013 està com a actor 
al Diari Vermell de Carlota Germán amb l’associació Catalana de Teatre 

Educatiu. En 2013 actua a l’obra Formigues i Fantasmes d'Esteve Mulero i Albert Bacuñana. En 
2007 roda Mort Prematura dirigida per José Pinheiro. El 2011 actua a la pel·lícula El secret dels 
24 escalons dirigida per Santiago Lapeira. I el veiem també a la serie Kubala, Moreno i Manchón 
produïda per TV3. L'any 2009 forma part del repartiment a la pel·lícula Herois de Pau Freixes. El 
2012 és candidat als Premis Gaudi com a millor actor revelació. 
 Videobook: https://www.youtube.com/watch?v=az5NuuhTVKI 

Javier Villena
Direcció, dramatùrgia i escenografia 

La seva formació  es autodidacta, en interpretació amb Lluís Elias, 
Fernando Grifell, Manel Barceló  qui l'introdueix en el món de la 
màscara.   Mim amb Lluís Graells i Jordi Fàbrega. Clown amb Joan 
Faneca de Vol-Ras, Maria Colomer, Peter Shub, Abel Martin i Merche 
Ochoa. Màscara i comèdia de l'art  amb Antonio Fava, Metodologia i 
construcció de màscares amb Donato Sartori. Com a actor 
d e s t a q u e m : a m b l a c o m p a n y i a L A C U B A N A , C u b a n a 
Delicatessen,Comeme el coco negro, Maraton Dancing, i Cegada de 
amor.   Els COMEDIANTS amb Dimonis i Els somnis. Los cuernos de 

Doña Friolera dirigida per Manel Barceló. Amb ELS JOGLARS treballa 
a La torna de la torna dirigit per ALBERT BOADELLA. El veiem també a la serie L'Hotel de les 
estrelles de EL TRICICLE. Crea i dirigeix Persona espectacle de màscares i manipulació. Com a 
director a  més també destaquem Libido obra de la seva creació.  Façanes  adaptació de la 
pel·lícula Breakfast Club. Alpha uno, Nohvena espectacle amb màscares neutres I japoneses. En 
l’àmbit del teatre familiar té  tres anys d’experiència com a actor, director i guionista de 
diferents espectacles amb els quals ha fet gira per tot Catalunya i Espanya. 
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Jordi Díaz
Assesorament científic i idea original 

Doctor en Química (UB), Enginyer de Materials (UPC-UB) i té un 
postgrau en comunicació científica per la Universitat de Vic i és 
investigador de la Universitat de Barcelona. Especialista en 
nanotecnologia, a finals del 2014 va crear la unitat dedivulgació de 
les nanotecnologies,Nanodivulga UB. Va crear amb altres 
investigadors el grup de comunicació i divulgació de les 
nanotecnologies, Espainano de la ACCC. Amb la companyia de 
teatre Javier Villena ha iniciat dos projectes de Teatre científic, 
Nanomàgic (conte contes) i Nanoland (obra escènica) i amb 
l'acadèmia Belles arts Francisco Valderrama, l'exposició pictòrica 

NanoArt. Jordi Diaz és un autèntic activista cultural en nanociència dinamitzant multitud 
d'iniciatives de divulgació científica a la seva al voltant tant en el seu entorn professional des de 
la UB, com a pare de dos nens a l'escola, i com a ciutadà amb vocació per divulgar 
lananociència. Aquesta inquietud li ha portat a engegar diverses iniciatives d'àmbit regional i 
nacional, Nanoeduca i Nanokits. Va ser impulsor del projecte en les seves primeres etapes. 
Actualment és membre gestor del projecte i s'encarrega de la parcel·la de formació al 
professorat de secundària. Nanokits és un projecte finançat per FECYT i coordinat juntament amb 
la UB pelICN2, la UAB i CESIRE. 10alamenos9 és el primer festival nacional de nanociencia. Està 
creat per Jordi Diaz i actualment és el coordinador del mateix. És l'únic projecte d'aquest tipus 
que agrupa a institucions tan diferents i disperses geogràficament. Nanoinventum: Projecte per 
introduir la nanotecnologia a prmiària. ATOMÍZATE: Taller itinerant de nanotecnologia per nens. 
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Requisits  Tècnics

Duració de l’espectacle: 50 minuts  
Temps de muntatge: 2 horas 
Temps per desmontar: 30 minuts 

Contacte

ciajaviervillena@gmail.com  

Mòbil: 658 208 638  (Javier Villena) 

Web i altres projectes de la companya 

Web : www.ciajaviervillena.wixsite.com/ciajv  
Libido
https://youtu.be/-1a98JoxHeE 

Persona
https://youtu.be/Od8kE834t_s 

Façanes
https://youtu.be/eoQTgek0Y-k 

Nohvena 
https://youtu.be/AgPzigd5eA0 

Les màscares de Javier Villena (Reportatge) 
https://youtu.be/jnudjibVVEw 

Col·laboradors  i  agraïments

Centre cultural Collblanc/Torrassa, Centre cultural Sant Josep, Anna Trias, Albert Adrià, Andrés 
Luque, Ferran Farré, Ramón Pascual, Eduardo Santistevan, David Piñol, Anid Arsís, Lindes Farré, 
Carles Codina, Viçens Elipe, Angel Martín. 
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