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TEATREPERAAVUI JORDI BORDES

Una ameba
activa, avui

ls agrada definir-se més com a ame-
ba que com a companyia eclèctica. La
seva referència és la mirada contem-

porània, ja sigui a partir de clàssics –com el
Fuenteovejuna que aquesta tarda es repre-
senta a l’Institut Quatre Cantons del Poble-
nou– o a partir de peces escrites avui. El
grup, creat pels directors Ri-
card Soler i Mallol i Judith Pu-
jol, i l’actriu Constanza Aguir-
re, l’integren una seixantena de
persones, amb un ampli repar-
timent d’actors que apareixen
en els espectacles en funció de
la demanda de cada peça. Per
exemple –comenta Soler–, a
Este no es un lugar adecuado
para morir, d’Albert Boronat,
els “faltarien actors per inter-
pretar els de major edat”.

L’esperit de companyia, pe-
rò, hi és, en la construcció de
l’espectacle. Tot i que cadascú
tingui ben definit el paper que
li pertoca –autoria, dramatúr-
gia, espai escènic, direcció o
interpretació–, l’obra es bas-
teix amb el treball i les aporta-
cions de cadascú, col·lectiva-
ment. Des del primer dia. Per
això, cal tenir una mentalitat
ben oberta per absorbir les di-

E
La Beckett, marc d’un cicle de la companyia Obskené, un
grup de teatre contemporani que té vinculats uns 60 artistes

ferents especialitats escèniques, per tal de
poder garantir la fórmula que permeti ex-
plicar la història al públic de la millor ma-
nera possible.

I és que l’espectador és un objectiu cen-
tral en el treball d’Obskené. Per això, pro-
ven les accions de carrer i les actuacions de

gran proximitat amb el públic,
perquè rebutgen la idea que el
teatre sigui per a una elit in-
tel·lectual. Obskené treballa
des del 2008, principalment en
català, tot i que la majoria dels
muntatges presents en el cicle
de la Sala Beckett siguin en
castellà. “És només una casua-
litat”, raona el director. Soler
afirma que eviten fer traduc-
cions si no és recomanable,
com en el cas de L’Ogret, una
producció amb Factoria Escè-
nica Internacional que els ha
servit per definir quin és el ti-
pus d’espectacle familiar que
defensen. El text de l’autora
Suzanne Lebeau es va traduir
del francès al català.
    Accent Obskené ha servit per
arrencar la temporada a la Sala
Beckett, un curs que ja comen-
ça amb L’Obrador traslladat al
Poblenou. De fet, dues pro-

duccions d’Obskené serviran de targeta de
presentació de la sala alternativa de Gràcia
al nou veïnat. Aquesta tarda, a les set, es re-
presenta Fuenteovejuna. Hi ha capacitat per
a 200 persones i el preu és de només 3 eu-
ros. Toni Casares, director artístic de la
Beckett, considera que és preferible presen-
tar-se al Poblenou accedint a un espai to-
talment integrat al barri. Serà a partir de la
setmana que ve que es començaran les ses-
sions de Trossos, dins mateix de l’espai a re-

El més
antic, el
més premiat
El Fuenteovejuna
d’Obskené parteix del
clàssic de Lope de Vega,
però la dramaturga Anna
Maria Ricart hi fa una
bona sacsejada. És
l’obra més premiada de
la companyia: premi al
millor espectacle de l’Off
del Festival de Almagro
2013; premi del Festival
Internacional de Teatre
de Carrer Noctivagos
2013 i premi a l’actriu
Constanza Aguirre en la
15a Mostra de Teatre de
Barcelona.

Tots a l’una. Obskené fa bo el lema dels veïns de Fuenteoveju
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Obskené
impulsa les
accions de
carrer i les
actuacions de
gran proximitat
amb el públic,
perquè rebutja
la idea que
el teatre sigui
per a una elit

l Festival Àsia 2013 arrenca avui i
s’allarga el dimarts 24, fent-ho coin-
cidir amb la diada de la Mercè a Bar-

celona. Aquesta oportunitat de conèixer de
primera mà accions artístiques en directe
de creadors asiàtics continua activa, tot i
que es percep una voluntat de donar mol-
tes oportunitats per veure els diferents es-
pectacles (les acrobàcies de Wuqiao xineses
i, sobretot, l’il·lusionisme amb anelles del
japonès Ouka, fan sessions contínues els
matins del Castell de Montjuïc). El progra-
ma es tanca amb la dansa de Geimaruza ja-
ponès, que sap aglutinar humor, emoció i
ritme. Aquest és l’únic espectacle de paga-
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Un cartell per a curiosos

ESSÈNCIAASIÀTICA J.B.

ment (només 4 euros) i es podrà veure el
dimarts a CaixaFòrum. Altres escenaris
que acolliran programa del FDestival Asia
2013 són l’Espai Francesca Bonnemaison,
l’Ateneu Barcelonès, o l’escenari a l’aire
lliure del passeig de Sant Joan.

El Festival Àsia està organitzat per Casa
Àsia i disposa del suport de la Diputació de
Barcelona i la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Barcelona, la Japan Foundation, el
Centre Cultural Coreà, l’ambaixada de
l’Iran, l’Institut Confuci i Melià Hotels In-
ternational, entre d’altres.

Un any més, el festival s’expandeix a al-
tres municipis de Barcelona, amb l’objectiu



formar que serà la nova llar de la Beckett.
Obskené va presentar aquest títol en la Fira
de Teatre al Carrer de Tàrrega. Malgrat que
inicialment era una instal·lació de quatre
veles en què el públic assistia a quatre mo-
nòlegs de quaranta minuts amb una breu
pausa de trobada de públic al centre d’una
plaça, ara s’ha fragmentat el muntatge: no-
més caben dues veles a dins de l’antiga co-
operativa del Poblenou i, per tant, es preve-
uen del 26 al 28 històries de fills d’immi-

grants catalans a l’Argentina i del 4 al 6
d’octubre dues peces de fills d’immigrants
catalans a Xile. El cartell inclou altres peces,
com ara Redaliz, de Pedro Lipcovich, ja es-
trenada fugisserament en el marc del Grec;
Buenos aires, amb què s’acomiaden del
muntatge que els ha acompanyat tres anys,
i una lectura dramatitzada (Más allá del
parque/Al otro lado del parque), prevista pel
30 de setembre, que potser acaba prenent
forma concreta, com la d’una ameba. ❋

na implicant-se en les creacions en grup./OBSKENÉ
11

80
84

/1
07

88
19

®

La relació entre l’autor de “Cementiri de Sinera” i el poeta
Bartomeu Rosselló-Pòrcel inspira un espectacle que els ret
homenatge en el centenari dels seus naixements.

Amb un títol que evoca un dels versos més coneguts de
Bartomeu Roselló-Pòrcel, aquesta proposta escènica reviu
l’amistat entre el poeta mallorquí i Salvador Espriu. Una relació
que neix durant la joventut i que passa de l’admiració mútua, la
complicitat intel·lectual i l’afecte, a les divergències personals i
ideològiques, en el context de la República, la guerra i la
postguerra. Ara, aquesta història la vivim a través dels seus
poemes, proses i cartes, en una dramatúrgia basada en el llibre
de Rosa Delor “La mort com a intercanvi simbòlic. Bartomeu
Rosselló-Pòrcel i Salvador Espriu: diàleg intertextual (1934-
1984)”. Espriu, Rosselló-Pòrcel i la seva amiga Amàlia Tineo ens
porten a recórrer una relació complexa i singular. Una relació que
s’estén més enllà de la mort prematura de Rosselló-Pòrcel,
perquè Espriu no deixà d’evocar-lo al llarg de la seva obra i
durant tota la seva vida. “Flames en la fosca” descobreix un
Espriu que fou jove, un Espriu desconegut, un Espriu emocionat i
emocionant.

Una producció del Grec 2013 Festival de Barcelona, la Diputació
de Barcelona, La Tr i lateral i  Mola Produccions. Amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners,
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, la Institució de les Lletres
Catalanes i el Teatre Josep Maria de Sagarra de Santa Coloma
de Gramenet. Aquest espectacle forma part de les activitats de
l’Any Espriu.

Més informació: www.scf.cat 

Santa Coloma de Farners

de difondre la cultura asiàtica més enllà
de la capital i oferir un espai als talents
asiàtics residents al nostre país. Per això,
durant l’octubre i el novembre, diverses
ciutats i pobles de Catalunya podran gau-
dir de l’actuació de grups i artistes locals
del Pakistan, la Xina, Bangla Desh i el Ja-
pó, sota el lema Descobrint talents asiàtics.
Un dels cartells als quals s’intueix que hi
haurà més seguiment de públic és la cele-
bració del primer aniversari de Barcelona
Coral Àsia, amb un cor de 50 cantants
provinents de 24 països.

El que aixeca més interès a l’escena és la
dansa de Geimaruza. L’origen de la com-

panyia es remunta a l’any 1993. Amb la
intenció que un públic cada cop més am-
pli pugui accedir a aquest art i amb l’ob-
jectiu de fer-lo també divertit i compren-
sible, els joves components d’aquesta
companyia –formada per artistes de 20 a
30 anys– han creat nombroses coreogra-
fies plenes de dinamisme, sentit de l’hu-
mor i emoció, acompanyades per un grup
de músics japonesos amb instruments
com el shamisen (llaüt japonès), el koto
(arpa japonesa) o el taiko (tambor japo-
nès).

L’originalitat d’aquesta jove companyia
s’ha materialitzat en nombrosos premis,
entre ells el premi al Foment Cultural
atorgat pel ministre de Cultura de Japó o
el del Concurs Internacional de Dansa de
Seül. Fins ara, han realitzat actuacions a
importants teatres del Japó (Nihonbashi
Kokaido a Tòquio, Theater Sun-Mall, Mi-
hama Culture Hall, etcètera). ❋

Primer aniversari.
La Coral Àsia
Barcelona celebra
l’aniversari coincidint
amb el festival Àsia.
/J. RAMOS


