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Llicenciat i DEA en Belles Arts per la Universitat de 
Barcelona, Joan Morey (Mallorca, 1972) ha participat en 
nombroses exposicions i ha realitzat projectes en museus, 
centres d’art i altres institucions públiques i privades. Entre 
els seus projectes individuals destaquen: Trompe-l’oeil. A 
piece in two acts a Can Felipa Arts Visuals (Barcelona, 
2012); L’Ensinistrament. Variacions per a actor, iPad i furgó 
preparat a Fabra i Coats Centre d’Art (Barcelona, 2012); The 
Black List (2011) a Five Years (Londres), MUTT (Barcelona) i 
llibreria Literanta (Mallorca); Bareback. El Poder i la Mort a 
la Capella/oratori de la Misericòrdia (Palma, 2010); Gritos & 
susurros. Converses amb els radicals a La Capella/ICUB 
(Barcelona, 2009); Pour en finir avec le jugement de dieu a 
Performing ARCO/Galería Horrach Moyà (Madrid, 2008); 
Obey, Humillados & Ofendidos al Centro Galego de Arte 
Contemporáneo/CGAC (Santiago de Compostela, 2007/2009) 
i Postmortem.Projet en Sept Tableaux al claustre 
renaixentista de l’antic Centre d’Art Santa Mònica/CASM 
(Barcelona, 2006/2007). 
 
 
 
 
 
 
 

CASCANDO 
Variacions per a una altra 
peça dramàtica 
 
Cascando és una peça radiofònica per a música i veu en la qual tres personatges 
situen l’oient davant dels mecanismes essencials de la ràdio. Un és el regidor 
(L’Oeuverer) que condueix l’acció davant la taula de mescles en l’espai neutre de 
l’estudi; un altre és la veu (La Voix) que ens arriba d’un lloc desconegut i que pot 
tractar-se del subconscient o dels pensaments del regidor. El tercer personatge és 
la música. D’aquesta manera, la paraula i la música, juntament amb el silenci, 
s’utilitzen com a elements expressius bàsics del llenguatge radiofònic (i per 
extensió artístic). En aquesta obra se superposen o juxtaposen, però no 
dialoguen. 
 
 

01. Sumari 
 
L’obra de Joan Morey proposa alternatives a l’exposició a través d’una sèrie de 
confrontacions entre obra d’art i audiència. Principalment explora la performance 
com a llenguatge mitjançant situacions teatralitzades (amb actors o intèrprets), 
posades en escena (com ara mises en scène o ambientacions) o intervencions 
específiques (partint del lloc o el context de l’obra).  
 
En la seva obra els factors lingüístics s’acompanyen d’un conjunt de condicions 
psicològiques, històriques i socials que permeten la gramaticalitat i el sentit de 
l’expressió o enunciat en un temps i un lloc determinats. La majoria dels seus 
treballs aborden la degradació, la pèrdua i el buit, i se supediten a intricades 
estructures narratives; així, els salts en el temps i en l’espai i un desordre 
temporal reiterat fan que les seves propostes s’apropiïn de les ombres i el 
pessimisme del fenomen literari, filosòfic o poètic.  
 
Un dels elements essencials del seu discurs és la relació poc ortodoxa entre 
amo/esclau (que va des de la dialèctica de l’amo i l’esclau de Hegel fins a les 
pràctiques subculturals BDSM) en un apropament o estudi dels dispositius de 
poder a fi de resituar-los en l’àmbit de l’actuació artística. Aquests mecanismes 
s’utilitzen per reconstruir propostes visuals, orals i escrites que reflexionen sobre 
ideologia, religió i política en els seus múltiples aspectes. Lectures 
dramatitzades, patrons coreogràfics, impediments motrius i d’altres recursos 
disciplinaris serveixen a l'artista per construir situacions en les quals un o 
diversos intèrprets se sotmeten a un sistema rígid d'instruccions o normes. 
Aquestes condicions també són desplaçades en la relació que l'audiència exerceix 
en els seus projectes.  
 
El cos de treball de Joan Morey reuneix una sèrie d’obres denominades 
tangencialment “Beckett Series” en les quals utilitza paraules o textos de Samuel 
Beckett per reduir-los a diagrames de significat. L’elecció d’aquests textos respon 
a la mateixa metodologia de treball; en aquests casos l’artista s’autoimposa 
aquests textos com a guions o partitures per al desenvolupament de les seves 
obres.  
 
El repte de traduir el sentit o les pautes marcades per Beckett en una obra nova 
redueix en certa manera la llibertat creativa de l’artista, relegant-lo així a un 
indret problemàtic en el qual l’original pesa més que la versió que pugui oferir-se. 
Això passa per exemple quan Joan Morey s’apropia de la peça radiofònica 
Cascando de Samuel Beckett, una obra per tres personatges: la veu d’un 
“regidor”, la veu d’un narrador i la música com a tercer personatge. Aquesta obra 
va ser pionera en l’ús de la música com a membre autònom de l’elenc d’una obra 
de teatre, lluny del seu paper tradicional al drama radiofònic com a música de 
fons o com un element creador d’atmosfera o d’estats d’ànim. 
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[Primera edició americana de la traducció de Samuel Beckett de la peça 
radiofònica Cascando. Nova York: Grove Press, 1968] 
 
 

 
[Vista de la cabina del “regidor” durant la performance de Cascando. 
Variacions per a una altra peça dramàtica. Joan Morey/MACBA, 2013] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quan Joan Morey utilitza Cascando per realitzar una nova variació no només 
assumeix la complexitat estructural de l’obra original sinó que li dóna un nou 
gir: Cascando. Variacions per a una altra peça dramàtica s’acull de forma 
exhaustiva a les instruccions marcades pel text de Beckett i a més exigeix a un 
mateix actor realitzar els dos personatges amb veu a l’obra. El personatge 
encarnat per la música, d’altra banda, s'insereix a manera de clixé, cosa que 
entorpeix encara més el rol de l’artista com a creador, ja que aquí més aviat 
executa una mena de patchwork amanerat. 
 
La peça radiofònica Cascando. Variacions per a una altra peça dramàtica es va 
dur a terme al MACBA en una performance en directe el 23 de febrer de 2013, 
dins del programa MACBA és viu. El so ocupava tot el volum de l’atri i es va 
acompanyar d’una projecció del text amb subtítols en català. Dos actors van 
conduir la peça sonora de manera teatral i coreogràfica per les tres plantes: la 
cabina de locució emprada per l’intèrpret de L’Oeuverer i La Voix es va situar en 
la planta superior (oferint una visió perifèrica de l’intèrpret) i l’audiència va ser 
conduïda per una actriu/hostessa fins al punt central de la rampa amb la finalitat 
d’obtenir una visió general i una posició adequada per l’escolta de l’obra.  
 
 

02. Enllaços relacionats 
 
Presentació de Cascando. Variacions per a una altra peça dramàtica al MACBA 
www.macba.cat/ca/porosidades-cascando 
 
Sobre Cascando 
en.wikipedia.org/wiki/Cascando 
 
Peça original, primera emissió: 
radioartnet.net/11/2011/05/28/samuel-beckett-cascando 
 
Transcripció de Cascando 
www.geocities.com/HotSprings/Villa/7228/cascando.htm 
 
Pàgina de Joan Morey 
joanmorey.tumblr.com/  
 
 

03. Crèdits 
 
Text: Samuel Beckett. Veu: Joshua McCarey. Música: Dietrich Buxtehude. 
Registre de veu i edició: Carlos Gómez. Direcció a càrrec de Joan Morey a partir 
del text original en francès de 1962, en la traducció anglesa del mateix autor de 
1963 (Evergreen Review, Nova York). Obra produïda en el marc d’Això no és una 
exposició d’art, tampoc, que va tenir lloc a Fabra i Coats, Centre d’Art 
Contemporani (Barcelona, 2012). 
 
 

04. Agraïments 
 
Estate de Samuel Beckett, Ingrid Agut, Sebastian Berns, Esther Doblas, David G. 
Torres, Soledad Gutiérrez, Joshua McCarey i Guust Selhorst.   
 
 

05. Llicència 
 
2013. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes i/o dels segells 
discogràfics. 
 
Ràdio Web MACBA és un projecte de recerca i divulgació sense ànim de lucre. 
S’han fet totes les gestions posibles per identificar els propietaris dels drets 
d’autor. Qualsevol error o omissió accidental, que haurà de ser notificat per escrit 
a RWM, serà corregit en la mesura del possible. 
 
 
 

 
 http://rwm.macba.cat 


