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Hi ha tres eixos que deli-
miten el tipus de muntatge
al festival Escena Poble-
nou: el treball amb l’espai,
amb el cos i amb l’humor.
Tots els treballs, a més, te-
nen un denominador co-
mú: peces que són fruit
d’una investigació formal
que busca la proximitat
amb l’espectador. I és que
en cada edició del festival
(aquest que comença és la
vuitena) s’ha facilitat l’ac-
cés amb entrades a sala a
un preu de tres euros o bé
amb accions al carrer. Ser-
gi Estebanell, l’altre codi-
rector del festival, reforça
la voluntat del festival de
donar suport als creadors
novells perquè trobin tam-
bé nous circuïts. El projec-
te més ambiciós s’anome-
na Via i ja té deu socis. A
Catalunya, també s’hi han
involucrat Gest d’Esparre-
guera i la Fira de Tàrrega.

A Escena Poblenou hi
ha 14 produccions i s’hi
preveuen 22 funcions.
Sempre en espais que es-
tan dins el barri però que
s’han forjat gràcies a les
complicitats d’altres acti-
vistes culturals, com ara la
sala d’exposicions del
centre cívic Can Felipa,
l’Hangar, l’Almazén, la
Fira de Teatre al Carrer de
Tàrrega i dos festivals
francesos que es vinculen
amb el festival barceloní a
través de l’euroregió Piri-
neus-Mediterrània. De fet,
hi ha quatre peces interna-
cionals que són estrenes a
Catalunya (no són absolu-
tes) i una coproducció amb

la Fira de Tàrrega (Copa-
cabana, de Pontén Pie)
que ja es va veure en l’últi-
ma edició de principis de
setembre. Les beques
NOF faciliten una residèn-
cia i 3.000 euros per a la
producció. Aquest any
s’hi han presentat uns 60
projectes. Pontén Pie va
rebre el suport de la Fira,
però també d’Escena Po-
blenou (premiat amb una
de les dues beques de No-
ves Formes Escèniques).

Amb Can Felipa es pro-
picia el projecte A Cegues.
La performàtica Sonia
Gómez i l’artista visual
Àlex Brahim, que tot i que
es coneixien mai havien
treballat junts, proposen
una instal·lació artística.
Àlex Serrano proposa
dues coreografies de dan-
sa. L’artista d’Àrea Tan-
gent també estrena aquest
cap de setmana una peça a

Temporada Alta. Haurà de
fer quilòmetres, però serà
a tot arreu, assegura. Els
artistes de l’Almazén (ha-
bituals al Cabaret cabrón)
tancaran el festival el diu-
menge amb un avança-
ment del que serà un mun-
tatge per a la temporada
vinent. Amb l’espai artís-
tic contemporani Niu, es
prepara un projecte a ca-
vall entre la música i la ins-
tal·lació. Amb Hangar,
Ángeles Ciscar prepara
una peça audiovisual. Po-
blenou també ha cedit una
residència perquè Berta
Tarragó presenti un treball
de carrer urbà (Crit cru/
porcòpolis), que es farà al
mercat, i a l’hotel Me Dia-
na Gadish fa una peça que
alterna clown i dansa (Gé-
nesis Joplin); La Bleda de-
buta amb Maduuuixes,
una nova proposta de tea-
tre familiar.

Les 14 produccions del cartell
d’Escena Poblenou són estrenes
Aquesta edició del festival es mou entre l’espai, el cos i l’humor

Un detall de l’obra gastronòmicoteatral, Copacabana.

● Ada Vilaró, codirectora del festival Es-
cena Poblenou, remarca que les catorze
produccions que es poden veure a partir
d’avui i fins al diumenge a Escena Poble-

J.B. / Barcelona nou són estrenes. No és casualitat, ja que
la majoria de les companyies han rebut al-
gun tipus de suport del festival. Escena
Poblenou treballa per ampliar la xarxa de
col·laboradors per als creadors de risc.

● Si a Girona el Temporada Alta repre-
senta el festival de tardor de Catalunya,
a Barcelona es desgranen propostes es-
pecífiques de molt curta durada. A més
d’Escena Poblenou, que comença avui
mateix, a principi de mes es va organit-
zar la segona edició del Festival Butoh
a Barcelona i ahir mateix va començar
la tercera edició del Festival Ulls.
Aquesta nova iniciativa, que apropa la
producció de les companyies llatinoa-
mericanes a Catalunya i té el suport de
l’Institut de Cultura de Barcelona, ha
potenciat la seva mirada més interdisci-
plinària. El festival d’enguany presenta
vuit obres de teatre, cinc actuacions
musicals, cinc classes magistrals, tres

projeccions de cinema, dues perfor-
mances, tallers infantils i una mostra.
Ulls 2009 presenta espectacles con-
temporanis innovadors i de qualitat que
s’adapten als espais urbans de Barcelo-
na. D’entre les companyies que hi par-
ticipen, cal destacar la de Renzo Sicco,
Assemblea Teatro, que estrena a Espa-
nya El funeral de Neruda (21.00 h, Pa-
lau de la Virreina), o la companyia me-
xicana Master of Tears, que estrena
Humo. La companyia equatoriana La
Virgen de Quito Producciones estrena
a Espanya El carnicero de Okeville 1.1,
una obra de teatre experimental que
aborda temes com ara la violència i la
soledat.

El Festival Ulls i Neruda

● Amb el títol El Model
Absent, el Cercle Artístic
de Sant Lluc ha reunit un
conjunt de peces extretes
de la col·lecció del Museu
d’Art Contemporani de
Barcelona (Macba). L’ex-
posició, poc extensa, va
ser inaugurada ahir a la
tarda. Il·lustra el concepte
d’absència a partir d’obres
de destacats artistes inter-
nacionals, com ara el cata-
là Ignasi Aballí i l’ale-
many Peter Friedl. Les pe-
ces escenifiquen, d’una
manera o una altra, la falta
del seu contingut princi-
pal. «El recull té un punt
maliciós, ja que vol inco-
modar l’espectador, for-
çar-lo a qüestionar-se el
que està veient», explica
Lúa Coderch, comissària
de l’exposició juntament

amb Dario Rein. Els dos
responsables, estudiants
de Belles Arts, no dubten a
recuperar una imatge con-
jurada per Walter Benja-
min: l’obra d’art com a es-
cena d’un crim.

Inma Casas, assessora
d’exposicions del Cercle,
insisteix en com la mostra
«vol, a partir de la tradició,
treballar la idea de model
amb artistes actuals conso-
lidats»: «A més, aquesta
reflexió obre Sant Lluc a la
contemporaneïtat.» Casas
defineix les sales d’expo-
sicions com a «laboratori
d’experiències» a disposi-
ció dels artistes joves.
Chus Martínez, conserva-
dora en cap del Macba, és
partidària de la difusió de
la col·lecció del museu:
«En estendre’s per altres

cercles, les obres entren en
contextos diferents.»

Paral·lelament, el Cer-
cle proposa un programa
de vídeo. Les peces pro-
jectades «giren entorn el
concepte d’apropiació i
síntesis d’altres mitjans»,
explica la comissària,
Neus Miró. Extreuen idees
i dinàmiques pròpies del
cinema i la televisió per tal
de readaptar-les a un nou
entorn artístic.

Amb aquesta nova ex-
posició, el Cercle, localit-
zat al Palau Mercader des
de principi d’any, continua
treballant amb altres insti-
tucions prestigioses, ha-
vent col·laborat anterior-
ment amb la fundació de
«la Caixa», entre d’altres.
La mostra es podrà visitar
fins al 28 de novembre.

El Cercle Artístic de Sant Lluc
recupera obres del Macba
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