
1527 DE NOVEMBRE DEL 2009 teatre

JAUME PARERA

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

Com qui organitza un banquet 
amb les sobres d’aliments que els 
supermercats llencen als conteni-
dors, així recorre Marta Galán els 
soterranis de grans institucions 
com el Liceu, el Teatre Lliure o la 
productora Focus a la recerca de 
restes d’escenografies i vestuaris 
per donar-los una nova vida. Junta-
ment amb Juan Navarro, Galán fir-
ma un projecte ironicocrític titu-
lat Superproduccions postdramàtiques 
d’un sol ús, una sèrie de tres muntat-
ges multitudinaris de funció única 
construïts a partir de les restes de 
la indústria cultural.
 La Nau Ivanow de la Sagrera, 
una antiga fàbrica que s’està con-
vertint en un espai de referència 
per a l’experimentació en les arts 
escèniques, és la base d’operacions 
de La Corporació (Galán-Navarro). 
Aquí es representarà aquest vespre 

(20.30 hores, reserves: corporació@
gmail.com, gratuït) la superproduc-
ció Reprise, durant la qual es tunejarà 
un automòbil en directe. Participen 
en aquesta performance col·lectiva 
des d’un artista visual (Jaume Pare-
ra) fins a un pintor de grafit (Zosen), 
passant per un grup de streetdance i 
una banda de punk del barri. L’esce-
nografia incorpora residus escènics 
del Lliure, de Focus i del circuit de 
Montmeló. 

Vaga a la japonesa

«Creiem que el que necessita la cre-
ació escènica és avançar cap a nous 
llenguatges, però en canvi cada ve-
gada tenim més dificultats per estre-
nar a la xarxa de teatres de Catalunya  
–explica Galán, un referent del tea-
tre alternatiu barceloní que ha estre-
nat les seves obres al Lliure i el Mer-
cat de les Flors–. Per això vam decidir 
fer una cosa així com una vaga a la ja-

La Nau Ivanow presenta obres multitudinàries 
construïdes amb restes de vells muntatges

Tres funcions 
per dos duros

ponesa i posar-nos a produir en mas-
sa a partir de les restes de la indústria 
cultural i de grans esdeveniments».
 La Corporació munta una super-
producció al mes que només es re-
presenta una vegada i que no pot ser 
distribuïda ni rendibilitzada. Repri-
se és la segona i, al desembre, s’estre-
narà la tercera, Madres, tetas y nanas, 
una idea sorgida de la recent mater-
nitat de Galán que reunirà sobre l’es-
cenari 40 dones de la Sagrera alle-
tant els seus fills.
 El que més satisfacció li està do-
nant al tàndem Galán-Navarro és 
la relació amb els veïns: «No podem 

contractar 80 persones i per això hi 
impliquem el barri. El fet de barre-
jar tanta gent no professional gai-
rebé sense assajar dóna lloc a pe-
ces fràgils, arriscades i sense aca-
bar que són molt atractives, a més 
de ser una experiència humana 
 preciosa».
 Segons Galán, la funció d’avui 
a la Nau Ivanow és una mostra 
de llenguatge escènic verdadera-
ment «transgressor» i «subversiu». 
Res de multi o transdisciplinar: 
«Aquestes etiquetes ja només defi-
neixen una barreja comercial sen-
se criteri». H

33 Residus 8 L’actriu Eva Roig, submergida en peces automobilístiques procedents del circuit de Montmeló.

ELS NOUS LLENGUATGES ESCÈNICS

«Hi impliquem veïns 
de la Sagrera i és               
una experiència 
humana preciosa»,        
diu Marta Galán


