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Propostes de ‘Tancats dins del bar”cada dijous fins al 28 de novembre a partir de les 20h
Teatre de barra

Partida de Trivial
Al Soho Bar (av. Argentina, 5) es
veurà la peça de Blanca Bardagil di-
rigida per Josep R. Cerdà. L’obra
gira entorn de la primera cita d’una
parella mentre hi ha ha una tem-
pesta solar i es troben atrapats.

Partida
La proposta de Rafel Gallego dirigi-
da per Joan Fullana es veurà al No-
vo Café Lisboa (St. Magí, 33): un
bar a punt de tancar, un client amb
deutes... La vida en un moment es
pot convertir en un joc estimulant.

À. ROMAGUERA À. ROMAGUERA

Walking beer
La peça dirigida i interpretada per Li-
na Mira acompanyada de Vivian Ca-
oba es podrà veure a l’Exit Rock Bar
(Sant Magí, 60). La història arranca
amb dues dones amb un secret que
les separa i una invasió zombi.

J. AGUIRRE

Los Angeles
A quants quilòmetres som dels nos-
tres somnis? Aquesta és la pregun-
ta que llança a l’espectador l’obra
dirigida per Àlex Tejedor de l’autor
Josep Mercadal i interpretada pel
mateix Mercadal i Rodo Gener.

TURMEDA

TERCERA EDICIÓ DEL TEATRE DE BARRA

Natàlia Rabassa

JAVIER MATESANZ

Aquesta catalana descendent de so-
llerics que viu a Mallorca des de fa 16
anys ara també està al capdavant de
l’Editorial Òrbita, molt coneguda
perquè organitza el Teatre de Barra
(estrena de la tercera edició avui).

Quasi totes les indústries culturals
s’enfonsen. Què us ha empès a en-
cetar aquesta aventura empresari-
al anomenada Editorial Òrbita?
És cert que el moment no era gaire
propici, sobretot tenint en compte
que també volíem generar esdeve-
niments culturals vinculats a l’edi-
ció dels nostres llibres. Així que
l’aventura era doblement suïcida,
perquè volíem intervenir en dos
sectors molt vulnerats per la crisi i
les ferotges polítiques de retallada
del Govern: l’edició i la cultura d’es-
pectacles. Les motivacions perso-
nals dels meus socis i jo eren dife-
rents, però hi havia un desig comú, i
romàntic, de crear i donar vida i lle-
tra a projectes que cap de nosaltres
no havíem pogut concebre abans.
D’alguna manera, un projecte tan
personal com aquest s’assembla a
tenir un fill. Potser mai no és el mo-
ment adequat, però quan sents la
crida no fas cas de la racionalitat.

Una editorial que, a més, es dedi-
ca a produir teatre... Per què?
Sempre hem estat molt vinculats al

ORGANITZADORA DEL TEATRE DE BARRA

“Volem que el públic
se senti partícip del

fet teatral”
Multidisciplinària. És crítica de cinema, correcto-
ra, traductora i coordina el programa cultural Art
Jove des del 2001. Des de fa dos anys és directora
d’Òrbita, una editorial modesta però peculiar.

Natàlia Rabassa organitza el Teatre de Barra des de l’Editorial Òrbita. J. M.

Fórmula
“Anar a fer
unes canyes i
veure dues o
tres peces de
teatre
agrada”

món del teatre. A més, un dels trets
definitoris d’Òrbita és que el llibre
editat estigui associat a un esdeve-
niment cultural que l’enriqueixi o el
defineixi. És la nostra manera
d’acostar el llibre al lector. En
aquests temps de reducció salvatge
de les ajudes, l’editor ja no pot
comptar amb les subvencions ni a
enviar els ses productes a les llibre-
ries i esperar que es venguin sense
més. A partir d’aquí, només era
qüestió de temps que ens inventàs-
sim un certamen (em pesen molt,
evidentment, els 15 anys de coordi-
nar concursos) que no era sinó una
excusa per trobar veus noves, esti-
mular les ja existents, per treure el
teatre al carrer i per dinamitzar una
zona nocturna d’un barri tan emble-
màtic com el de Santa Catalina.

Potser l’aspecte més positiu del
Teatre de Barra és que aconseguiu
que moltíssima gent que mai no en
trepitjaria un en consumeixi. És
una culturització popular efectiva
i necessària. Sentiu prou suport?
Hem sentit el suport total del pú-
blic, que ha assistit engrescat a la
nostra proposta; del sector teatral,
que s’hi ha implicat amb ganes, il·lu-
sió i talent, i també de l’Ajuntament
de Palma, que hi ha col·laborat ca-
da edició. D’altra banda, és cert que
el format i la proximitat del teatre
de barra fa que la gent perdi la por de
consumir teatre de tant en tant. Pe-

rò això no implica necessàriament
que després trepitgin un teatre o
que ho facin habitualment. La in-
dústria teatral no pot viure només
del teatre de petit format, per molt
engrescador i creatiu que sigui. El
sector públic ha de convertir-se en
un veritable gestor i dinamitzador
cultural que aposti i patrocini pro-
duccions d’autor i experimentals de
gran format, més enllà de les apos-
tes privades més comercials.

El teatre de barra neix com a con-
curs de textos. Un jurat indepen-
dent en selecciona uns quants, que
són els que es posaran en escena.
Després el públic vota i tria l’obra
guanyadora. L’art és competitiu?
Molts dels actors, dramaturgs i di-
rectors que han participat en el te-
atre de barra ens han demanat que
no ho organitzem com un concurs.
Però nosaltres consideram que és
una manera d’implicar el públic en
el fet teatral, de fer-lo sentir partí-
cip i d’obligar-lo a valorar i a priorit-
zar i, per tant, a analitzar el teatre i

pensar-hi. D’altra banda, el concurs
de textos és una manera fàcil i direc-
ta de triar les propostes presentades
i, especialment, de descobrir nous
talents i veus que potser fins ara no
havien gosat escriure teatre.

La tercera edició del Teatre de Bar-
ra s’inicia avui i continua tots els
dijous de novembre. S’ha produït el
tan desitjable mitjà de difusió que
és el boca-orella?
Absolutament. Deu ser això, perquè
si haguéssim de confiar en el que
destinam econòmicament a difu-
sió... [riu]. Bromes a banda, la fór-
mula d’anar a fer unes canyes amb
els amics i veure dues o tres peces de
teatre agrada. No només agrada, si-
nó que la gent s’ho pot permetre.
D’alguna manera, donam sortida a
la necessitat cultural i social d’un
públic cada cop més empobrit i que
s’ho pensa molt a l’hora de gastar di-
ners en cultura. El teatre de barra és
assequible i fàcil. I, a més, és clar, to-
tes les obres són boníssimes. Tot
plegat, és irresistible…


