


 
 

A través de diorames de capsa i microhistòries, 

Out Of The Box proposa un viatge per un racó de 

l’imaginari d’en Pere Cabaret. En un món cada cop 

més digital, amb (in)formació esdevinguda dubtosa 

i fal·laç, aquest creador defensa els seus 

referents alhora que els homenatja amb espectacles 

de paper, cartró i transparències. 

 

L’origen del diorama es troba al teatre: Daguerre 

(inventor també del daguerreotip) utilitzava teles 

de lli sobre les quals pintava paisatges i escenes 

històriques. En afegir-hi efectes de llum i 

superposar-les, creava la sensació de profunditat 

i realisme que mantenen les maquetes, versió 

reduïda de les escenografies originals. 

 

En els diorames de capsa de Pere Cabaret, el paper 

substitueix el lli i el plàstic els jocs de llum. 

I més enllà d’intentar assolir una imatge 

realista, tot jugant amb el doble sentit del títol 

de l’exposició (out of the box, a part del seu 

sentit literal, significa “poc convencional, fora 

dels límits del pensament generalista”), les 

capses i els microcontes d’Alicia Grisbel que les 

acompanyen transporten l’observador a un món 

oníric, fluctuant en el seu estaticisme. 

 

Personatges transgressors, out of the box en el 

seu estil de vida, recreats en un personal format 

1.0 dins de capses, paradoxalment, i 

reinterpretats a través del prisma crepuscular que 

destil·la l’espai sonor en directe de Clara Rueda. 

Cada capsa, una escapada. Cada història, un 

possible record. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pere Cabaret 

(Mataró, 1973)- 

Artista 

multidisciplinar: 

il·lustrador, actor 

i músic. Ha 

publicat en 

diverses editorials 

(El Cep i la Nansa, 

Baula, Planeta, 

L’Auditori Educa) 

Es cofundador de 

l’Aula de Música i 

Teatre de Sant 

Feliu de Llobregat 

i participa en 

múltiples projectes 

teatrals infantils 

i juvenils com a 

pedagog. Aquesta és 

la seva cinquena 

exposició. 

 

 

 

 

 

Clara Rueda 

(Barcelona, 1993) –  

Amb estudis en 

música i producció 

musical, Clara 

Rueda ha format 

part de diferents 

grups d’indie rock, 

dance hall, jazz i 

reggae. Acaba 

d’iniciar el seu 

projecte musical en 

solitari. Des del 

setembre es pot 

escoltar el seu 

single All the time 

a l’Spotify. 

 





El concepte 
 

Out Of The Box és una peça difícil de classificar que ens 

remet a diverses disciplines: arts visuals, teatre 

d’objectes, teatre d’ombres, arts escèniques... 

 

A Out Of The Box el públic fa un viatge a través de 15 

capses, dividides en dues seccions: les “character boxes”, 

amb personatges reals del segle XX que ja han mort com a 

motiu; i les “private boxes”, que també se centren en 

persones reals, però contemporànies i del cercle personal 

d’en Pere Cabaret, totes al marge de l’ull públic, 

conservant, això sí, el seu tarannà out of the box. 

 

Tots els referents que apareixen a les capses són part del 

viatge vital d’en Pere Cabaret, i tots tenen en comú que 

van ser i són, per una raó o altra, transgressors, entenent 

la transgressió com allò amb què la societat del moment no 

està còmoda o no està preparada per acceptar en el seu si. 

Cada capsa va acompanyada d’un text, d’un microconte que 

empeny a submergir-se en la màgia de cadascuna d’elles.  

 

Aquest és el llistat de les capses: 

 

Character boxes 

 

 Edith Sitwell 

 Mabel Stark 

 Henry Darger 

 Ayn Rand 

 Quentin Crisp 

 Moondog 

 Charlotte Von Mahlsdorf 

 Joe Orton 

 Martina Kubelk 

 

Private boxes 

 

 Matias Krahn - pintor 

 Montserrat Tobau - tarotista 

 Ilaria Sansotta - llibretera 

 J. Dark & David – psyrockers 

 Conxita Prim – pianista 

 
 

 

 

 

 

 

 





Out Of The Box: una visita il·luminada 
 

Out Of The Box consisteix en una visita il·luminada, un 

recorregut guiat a través de les capses per grups de fins a 

8 persones. En Pere serà el guia d’aquest recorregut, que 

comença en silenci i es fa a les fosques essent l’única 

llum els lots que utilitza Pere Cabare. La música en 

directe de la Clara Rueda estableix una atmosfera 

d’expectació i, durant el viatge, se sentiran gravacions de 

converses reals o històries evocadores que també llancen 

llum sobre els personatges. Amb els lots en Pere descobrirà 

a les persones assistents els jocs d’ombres ocults a cada 

capsa. 

 

A la segona part de la visita, en Pere ofereix lots als 

assistents per tal que facin el seu propi viatge íntim: 

poden revisitar els personatges ja vistos i també les 

private boxes que no hauran vist encara, i que tenen un 

format diferent a les vistes en la primera part. L’espai 

sonor i les gravacions també acompanyen el públic en 

aquesta segona part. En aquest cas les veus que s’escolten 

són les veus reals de les personalitats representades a les 

capses. En la segona part, el públic té llibertat per 

moure’s per l’espai i descobrir els racons més secrets de 

les capses i els seus jocs de llum ocults. I si la peça 

comença a les fosques i es van afegint llums, la segona 

part acaba amb l’apagada ritual d’aquests llums per tornar 

a l’obscuritat. 

 

Out Of The Box és una experiència sensorial conjunta en la 

qual els espectadors, primer de la mà del creador i després 

en llibertat, s’apropen a una sèrie de personalitats a 

través de la llum en una descoberta poètica que és per a 

tothom diferent, única i subjectiva encara que sigui un 

viatge en grup. 

 

Abans de marxar cada persona rebrà un sobre tancat i se’ls 

avança que allà dins trobaran mecanismes per tal que 

l’experiència d’Out Of The Box no acabi allà en aquell 

moment. Dins els sobres hi ha una llista dels motius de les 

capses perquè cadascú tibi del(s) fil(s) que més li han 

interessat. 

 

Durada de la peça: 60 minuts





 

 

Recull de premsa 

 

 Recomana.cat: https://recomana.cat/obres/out-of-the-box 

 

 

Retrat íntim per a privilegiats 

per Jordi Bordes 

Treball per a privilegiats. Com les Cases de Xesca Salvà 

l’espectador es converteix en una mena de voyeur que 

traspassa les trajectòries de personatges singulars. La 

música atmosfèrica, els petits textos que imaginen una 

pàgina de les vides d'aquests personatges, i les sorpreses 

d’una caixa que ha esclatat per la singularitat de les 

identitats (i que, amb dos llanternes mostra una 

tridimensionalitat molt enginyosa) defineix perfectament 

els interessos de Pere Cabaret. Un treball de llum que pot 

recordar altres creacions com les de David Espinosa (Much 

do about nothing), Lidia Zoilo, (The story of my life. 

https://recomana.cat/obres/out-of-the-box
https://recomana.cat/qui-som/jordi-bordes
https://www.recomana.cat/obres/cases-sobre-la-representacio-de-la-intimitat/critica/entrar-en-la-intimitat-des-del-joc
https://www.recomana.cat/obres/much-ado-about-nothing-molt-soroll-per-no-res
https://www.recomana.cat/obres/much-ado-about-nothing-molt-soroll-per-no-res
https://www.recomana.cat/obres/thats-the-story-of-my-life-macarena-recuerda/critica/un-llenguatge-retallable-personal-i-sublimat-institir-amb-una-primera-persona-sense-necessitar-de-parlar-del-jo-propi


Macarena Recuerda) però sense càmeres o les de La Closca i 

Núria Vila (Quan les parets parlen) 

Cantaven els del Grup de Folk les Capsetes de colors. Eren 

fills de famílies benestants que els predisposaven perquè 

perpetuessin el seu grup de privilegiats amb altres fills 

de la mateixa comunitat, reduint la capacitat de llibertat. 

Pere Cabaret transgredeix i els hi posa un petard. Per les 

obertures esclata la personalitat de personatges com 

Moondog, Sister Corita Kent, o Ayn Rand) que, sent 

diferents, van construir un skyline social molt més 

alliberador i transversal: necessari. 

 Diari de Terrassa 
 

 
 

https://www.recomana.cat/obres/thats-the-story-of-my-life-macarena-recuerda/critica/un-llenguatge-retallable-personal-i-sublimat-institir-amb-una-primera-persona-sense-necessitar-de-parlar-del-jo-propi
https://www.recomana.cat/obres/quan-les-parets-parlen/critica/poetics-somnis-en-gabies


 
 



 



En Toni Rumbau va escriure aquest article al seu blog 

digital sobre titelles, ombres i marionetes:  

 

Article d’en Toni Rumbau 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.putxinelli.cat/2018/04/04/out-of-the-box-de-pere-cabaret-i-gabriel-sicilia-a-la-sala-fenix/
http://www.putxinelli.cat/2018/04/04/out-of-the-box-de-pere-cabaret-i-gabriel-sicilia-a-la-sala-fenix/




Requeriments tècnics 

 

 Espai expositiu que pugui quedar-se a les fosques amb 

capacitat per albergar les capses (s’utilitzen peanes 

per exposar-les) i guies per poder penjar capsetes de 

llum amb una distància mínima d’un metre i mig.  

 Taula de so 

 Peu de micro 

 Peu de piano 

 Taula petita 

 Dos altaveus 

 

 

Preu 

 
El preu varia segons la quantitat de visites il·luminades. 

En un mateix dia es pot fer més d’una visita. Tenint en 

compte que l’aforament és reduït (8-12 persones)es 

recomanable fer tres passis en un mateix dia.  

 

 

 

Contacte 
 

perecabaret@hotmail.com   

T. + Whatsapp: 678 130 112 
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