
 AVUI     Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques. Unitat de Recerca Documental

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 14/01/2004

Secció: Espectacles         Pàg: 43

L'espai Cincómonos acull el Festival Julio Cortázar, que commemora el 20è aniversari de la mort
de l'escriptor argentí

Cafè, copa i teatre

Marta Monedero
BARCELONA

Què és? Un bar? Una sala d'exposicions? Una botiga? Un teatre? Doncs de tot una mica.
Cincómonos, local obert fa cinc anys al carrer Consell de Cent, s'apunta a la tendència dels
espais on es pot gaudir de diverses activitats culturals.

No es tracta d'un bolet que neix per generació espontània, perquè a Barcelona ja hi ha espais com ara
l'Antic Teatre i la Rosa de Foc, que exploren la via d'arrecerar-se a l`òrbita de les sales alternatives
destil·lant una personalitat pròpia. L'únic que ha fet Cincómonos (nom amb què s'han batejat els
components de la família d'origen argentí encapçalada pel Jorge i la Julia) és incidir en el seu recorregut
multicultural i enfocar cap al teatre de petit format, en un intent que la ciutat no perdi l'esperit del
desaparegut Malic.
Teatre de distància curta, basat en l'oralitat, que s'assaboreix mentre es pot prendre un cafè o una copa
i que omplirà el Cincómonos de dijous a diumenge. Karel Mena, del grup La Korbata, és l'assessora del
projecte, que enguany té com a activitat estelar la celebració del Festival Julio Cortázar, que comença el
12 de febrer, data en què es commemora el 20è aniversari de la mort de l'escriptor argentí, autor d'una
obra extensa i lúdica que, amb tot, cal dir que no té en el teatre les seves millors propostes.
Exposicions fotogràfiques, conferències, trobades, narracions orals, tallers i espectacles teatrals a partir
de contes com Lucas, sus largas marchas o del text Carta de la Maga a Bebé Rocamadour són alguns
del continguts d'aquest Festival Cortázar que ha de servir, a banda de per reividicar a l'autor de
Rayuela, "de plataforma -diu Mena- per a grups que acaben de sortir de l'Institut del Teatre o de les
escoles privades" perquè trobin el seu lloc en el mapa teatral barceloní. "La nostra intenció és que els
espectacles tinguin una exhibició mínima de set dies i que així el públic tingui prou temps per veure'ls".

Conte de tortugues
>> La presentació de la nova etapa del Cincómonos va ser adornada amb l'explicació de contes
com el d'una família de tortugues que se'n van de pícnic. Quan arriben al prat, s'adonen que
s'han deixat el llevataps. Tot i remugar per haver de desfer camí, la tortuga filla torna a buscar-lo.
Passen els mesos, la tortugueta no apareix i el pare proposa fer un mos. La mare, però, s'hi
nega. Dos anys més tard, l'espera és insuportable i opten per fer un tast. Amagada entre les
viandes, apareix la tortugueta que, amb veu acusadora, diu: "Sabia que no m'esperaríeu!".

Francesc Melcion. Karel Mena, dret, explica un conte sobre tortugues a l'escenari de l'espai Cincómonos
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