
Polipoesia made in Tarragona a Cosmopoética 2009 
 

 
Després d’una temporada fora dels escenaris per temes de salut d’una de les 
components, la Cia Human Trash torna als escenaris amb la seva proposta 
Polipaleta! 2.0, un espectacle de polipoesia que convida l’espectador a entrar 
en un petit cabaret poètic que pretén despullar-nos de les nostres divinitats i 
deixar-nos en calces emocionals.  
 
 

La parella formada per Human Trash 
(Txus Garcia) i La Pubilla Daltònica 
(Laura Gutiérrez) que va començar el seu 
recorregut al Cicle Oniris (2006) inspirada 
per en Xavier Theros (Accidents 
Polipoètics), actua aquest proper dimarts 
16 de març a la trobada internacional de 
poetes de Còrdova. 
 
Cosmopoética és una de les cites més 
importants de l’estat en l’àmbit de les arts 
de la paraula i aquesta sisena edició ha 
convidat la companyia local de polipesia a 
representar Catalunya al cicle Palabra en 

Escena, on compartiran escenari amb Poliposeidas (els organitzadors del 
cicle), Bartolomé Ferrando (València), Leo Masliah (Uruguay) i Los Torreznos 
(Madrid) 
 
Podeu veure-les en directe aquest dissabte a La Bombeta (Mollet) o el 22 de 
maig a Golferichs (Barcelona). Elles tenen les formes d’una monja moderna i 
l’ànima d’un clown una mica pervers. Mitjançant una àcida lectura de textos i un 
seguit d’accions poètiques delirants, viurem una tendra sàtira sobre els nostres 
costums, maneres i sentiments quotidians. Un desastre de poètiques 
proporcions, vaja. 
 
 
 

 

http://www.humantrash.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipoes%C3%ADa
http://www.cosmopoetica.es/
http://www.cosmopoetica.es/images/stories/descargas09/PALABRAENESCENA.pdf
http://www.cosmopoetica.es/images/stories/descargas09/PALABRAENESCENA.pdf
http://www.cosmopoetica.es/images/stories/descargas09/PALABRAENESCENA.pdf
http://www.poliposeidas.com/
http://www.bferrando.net/
http://www.leomasliah.com/
http://www.lostorreznos.es/


 
 
Més informació: 
 
Txus García Pascual 
Katalitza! - Creació i gestió de projectes socioculturals 
www.katalitza.com 
 
Tel. 607 249 582 
info@katalitza.com 
http://katalitza.blogspot.com 
 

DOCUMENTACION 
 
KATALITZA! és una empresa personal que compta amb els recursos tècnics, els enllaços i l’experiència 

necessària per dur a terme qualsevol projecte relacionat amb l’oci, la cultura i la dinamització de persones. 
La idea neix a Tarragona des de la il·lusió que atorga la voluntat de donar sortida a una trajectòria 
professional de més de 18 anys en el món de la dinamització sociocultural. 
 
Aquesta experiència, basada en un treball directe amb les usuàries i els usuaris de serveis, projectes i 
recursos, ha detectat la necessitat de l'ens públic i/o privat de la província de Tarragona de proveir-se 
d’eines (tant de coordinació com de creació i d’execució) del territori, per tal de donar una resposta ràpida 
i de qualitat a les demandes culturals, juvenils i tècniques. 
 
A KATALITZA! fugim del prêt-à-porter i del fast-food quan es tracta de treballar amb persones, 

 
... per això treballem per la promoció de noves propostes artístiques, creatives, estètiques i de 

pensament mitjançant la difusió dels projectes de joves creadors del camp de les arts, el lleure i la 

cultura. 
 
... I emprem les TIC de manera habitual i en fem difusió per tal de crear xarxes útils. 

 

http://www.katalitza.com/
mailto:info@katalitza.com
http://katalitza.blogspot.com/


... Perquè creiem en una renovació constant de les maneres de treballar, de tractar els recursos i de 

comunicar-nos des de l’empresa i cap a la societat. 
 
 
...I TRES PUNTS D'INFLEXIÓ 
 

 
Magnífica actuación en la Cabalgada de Poesía Visual de Girona comisariaza por Edu Sivori. Eddie 
y Txus García (Human Trush) nos sorprendieron a todos con un espectáculo memorable lleno de 
garra y espectacularidad./2007 

 

1. KATALITZA! ofereix serveis a mida, sense limitacions creatives i en funció de la demanda dels 
clients. Una de les claus de qualitat de l’empresa és la varietat del producte acabat, sempre 
adaptable a la realitat de cada municipi, entitat o empresa. 

2. KATALITZA! vol ser un referent en temes de recursos i projectes socioculturals a la província de 
Tarragona. 

3. KATALITZA! proporciona un servei pròxim, creatiu i de qualitat: 

 Que optimitza els recursos humans, tècnics i infraestructurals de la província de Tarragona 
 Que transforma l’experiència de la realitat, personalitzant els projectes a la diversitat dels seus 

destinataris. 
 Que treballa, fomentant l’autogestió, amb el conjunt de la població, però pensant especialment 

en els col·lectius que tenen més necessitat de gaudir d’eines dinamitzadores en el seu procés de 

realització personal. 
 Que promou la cultura de base mitjançant la coordinació en xarxa amb totes les institucions i 

entitats (públiques i privades, formals o informals) i els agents socials implicats. 
 Que estimula la creativitat i l’intercanvi d’experiències entre professionals que treballen els àmbits 

socioculturals. 

http://www.katalitza.com/ 

 
 
 



 
 


