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Arriba la primavera creativa
3Diversos teatres acullen innovadores propostes fins diumenge

MARTA CERVERA
BARCELONA 

P
otenciar i difondre a ni-
vell nacional i internacio-
nal les obres més innova-
dores de l’escena catalana 

és l’objectiu de NEO (Noves Escenes 
Obertes), un festival que concen-
tra a Barcelona un grup d’artistes 
que s’aparten de la convencionali-
tat. A partir de demà fins diumenge  
17 companyies oferiran 45 funci-
ons en 13 espais diferents. Ni tots 
són emergents, ni tampoc gam-
berros, aclareix Jordi Fontdevi-
la, director de NEO. «Els especta-
cles que proposem són per a to-
ta mena de públic», manifesta el 
responsable de la programació.  
 La mostra és hereva de l’esperit 
de Radicals Lliures, antic festival de 
l’escena alternativa impulsat per 
Àlex Rigola al Teatre Lliure, però 
també del Festival NEO, desapare-
gut el 2006 i creat per l’Institut del 
Teatre a partir de la llavor del Festi-
val Internacional de Teatre Visual i 
de Titelles. 
 «A Catalunya hi ha una tempe-
ratura creativa altíssima que jus-
tifica que quatre equipaments de 
la ciutat ens hàgim posat d’acord 
per cohesionar-nos i defensar una 
proposta que posa el focus en la cre-
ativitat i en una autoria molt per-
sonal», destaca Hermann Bonnin, 
director de La Seca-Espai Brossa. El 
teatre del Born inaugura demà la 
mostra amb Katastrophe, de l’Agru-
pación Señor Serrano, definida pels 
seus creadors com «una faula pop 
idiota» sobre la destrucció del món. 
Està protagonitzada per uns ossets 
de gominola.

 La resta d’actuacions es concen-
tren a Montjuïc, en el triangle for-
mat pel Teatre Lliure, l’Institut del 
Teatre i el Mercat de les Flors.

EN MICROBÚS AMB FAUSTINO / Sergi Faus-
tino, habitual de Radicals Lliures, 
presentarà Faustino II o Crònica d’un 
cos i una ciutat. Per seguir-lo caldrà 
pujar a un microbús i acompanyar 
l’artista en un peculiar recorregut 
per llocs que l’han marcat. El mun-
tatge és una de les quatre coproduc-
cions del festival juntament amb  
L-ens, una performance de dansa con-
temporània sobre la percepció, el 
cos i la naturalesa que Iris Heitzin-
ger i Natalia Jiménez presentaran a 
l’aire lliure a la falda de Montjuïc, i 

FESTIVAL NOVES ESCENES OBERTES 

Pendent de votació. Aquesta última és 
la nova proposta de Roger Bernat, 
que converteix el teatre en un parla-
ment no per veure-hi «la versió falsa 
d’un verdader debat parlamentari, 
sinó la versió verdadera del fals debat 
vigent», manifesta el seu director.  
 Completa l’apartat de coproduc-
ció Greenwich Art Show, un muntat-
ge de la companyia Macarena Recu-
erda Shepherd basat en la història 
d’un fotògraf de Nova York explica-
da a través de les fotos que va fer en-
tre el 1942 i el 1945.
 NEO portarà a Barcelona l’estrena 
de Ciel, de Jordi Galí, un coreògraf es-
pecial que treballa amb troncs; El cir-
co de las penas, una creació d’Antigua i 
Barbuda protagonitzada per màqui-
nes que cobren vida, i El cel dels tristos, 
a càrrec del grup loscorderos.sc, que 
contraposa la tensió entre l’instint 
humà i les convencions socials.
 Entre les reposicions que s’han 

recuperat pensant en els progra-
madors internacionals que assistei-
xen a la cita destaquen Insomni, en 
què els objectes quotidians cobren 
vida gràcies a Xavier Bobés, «un es-
pectacle que ningú s’ha de perdre», 
segons el director del festival. Una 
altra sorpresa serà Observen cómo el 
cansancio derrota al pensamiento, dels 
emergents El Conde de Torrefiel, en 
què una pista de bàsquet es conver-
teix en metàfora de l’existència.
 El músic Carles Santos presenta-
rà Maquinofòbiapianolera juntament 
amb Cabo San Roque, experts a ex-
treure so dels objectes, i un altre ve-
terà, Marcel·lí Antúnez, pioner en 
l’ús de noves tecnologies, reposarà 
Afasia. H

33 Màquines i persones són la base del concert que oferiran Carles Santos i Cabo San Roque.

EL PERIÓDICO

33 Un dels manipuladors i intèrprets de ‘Katastrophe’.

EL PERIÓDICO

Veterans mestres 
com el músic Carles 
Santos comparteixen 
protagonisme amb 
artistes emergents

La Caldera obre al públic 
per rendibilitzar la dansa
3 Oferirà muntatges de dilluns a dimecres a preus populars 

MARTA CERVERA 
BARCELONA

La Caldera, situada al barri de Grà-
cia, s’obrirà al públic amb una pro-
gramació estable i a preus populars 
(entre 5 i 8 euros) de dilluns a dime-
cres a la Sala 0, on tindran cabuda 
tot tipus de creadors emergents i ar-
tistes atrevits. Dues obres d’alt vol-
tatge de Pere Faura, Striptease i Bom-
beros, inauguren aquesta setmana la 
nova etapa del local que va ser fun-
dat el 1995 per coreògrafs avui pun-
ters que buscaven un espai on assa-
jar. Sense saber-ho, van crear una 

cosa semblant al que avui es coneix 
com a fàbrica de creació. 
 El primer cicle de dansa estable 
de La Caldera, PanoraMix, presenta-
rà artistes vinculats a la casa com Ve-
ro Cendoya i Cecilia Colacrai, entre 
altres. S’obrirà a tota mena de crea-
dors l’any que ve.

CARNET / «Volem atraure tota mena 
de gent interessada a descobrir qui 
seran els pròxims Sol Picó o Toni Mi-
ra», diu Alexis Eurpierre, director ar-
tístic del centre fent referència a dos 
dels fundadors del local. Per fidelit-

zar el seu públic, La Caldera ha creat 
el carnet que permetrà  comprar les 
entrades a millor preu. «Volem acos-
tar la dansa a nous públics i fidelit-
zar-los», assenyala. 
 De cara als professionals, La Cal-
dera també canvia d’orientació 
i s’obre a altres col·lectius més en-
llà de la dansa. La base de socis resi-
dents s’ha obert i la primera planta 
ha deixat de ser un espai amb sales 
d’assaig per acollir una sala de reu-
nions, una de disseny de roba, una 
oficina de producció, un estudi de 
fotografia... «La idea és crear siner-

RECONVERSIÓ D’UN ESPAI DE CREACIÓ

gies, convertir-nos en un centre que 
ofereixi tots els elements necessaris 
per donar estabilitat als nous crea-
dors, recolzar una trajectòria més 
que no pas un espectacle». 
 La crisi i les retallades sofer-
tes en el sector de la dansa tenen 
molt a veure amb la transformació 

d’aquest local amb voluntat pione-
ra. L’any passat la Diputació va dei-
xar d’ajudar-los i la Generalitat hi 
va aportar140.000 euros, un 20% 
menys.  Es van mantenir, en canvi, 
l’aportació del Ministeri de Cultura, 
20.000 euros, i també la de l’Ajunta-
ment de Barcelona, 70.000 euros. H

33 Pere Faura, en una escena de ‘Striptease’.
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