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Ells creen
i el públic 
opina i jutja
3El Projecte Croquis propicia el 
diàleg entre espectadors i artistes

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

L’
escena teatral, que els úl-
tims anys viu una eclo-
sió de noves companyi-
es, busca fórmules alter-

natives en el seu camí per la super- 
vivència i per créixer i donar vi- 
sibilitat al seu treball. Una d’elles és 
l’anomenat Projecte Croquis, una 
proposta de suport a la nova creació 
nascuda fa un parell d’anys a Madrid 
de la mà de la sala Kubik Fabrik i el 
col·lectiu DeCollage. Consisteix en 
la presentació de fragments d’obres 
en procés de creació –20 minuts– a 
un públic que hi col·labora activa-
ment amb les seves opinions, en un 

debat final amb els artistes i deixant 
per escrit les seves impressions. Di-
vendres i dissabte (23 i 24 de maig) 
s’estrenarà a Barcelona, gràcies a la 
participació de la Sala Beckett, el 
Centre Cívic Can Felipa i les compa-
nyies Atresbandes i DeCollage. 
 Les representacions tindran lloc 
en un espai també en construcció 
de la futura Sala Beckett que obri-
rà les portes al Poblenou (carrer Ba-
tista,15). Arran de la injecció de dos 
milions d’euros per part de l’ajunta-
ment i la reducció de l’ambiciós pro-
jecte inicial, Toni Casares, director 
del teatre, va avançar que les obres 
de la reforma final començaran el 
setembre vinent. «Confio que cap al 
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gener del 2016 ja estarà acabada», va 
augurar optimista. 
 Croquis_BCN acollirà en la seva 
primera edició vuit treballs (quatre 
per sessió) seleccionats per l’organit-
zació d’un total de 45 projectes pre-
sentats en una convocatòria ober-
ta. «Hem triat un programa variat, 
i hem deixat un espai prioritari per 
a les propostes catalanes (la meitat 
del cartell). Desitgem que Croquis 
serveixi a les companyies per créi-
xer i formar-se, i al públic, per conèi-
xer de prop els processos entre basti-

dors», van declarar els responsables 
d’Atresbandes. «És important que la 
creació contemporània s’expliqui 
als espectadors», va manifestar  Ca-
sares.
 Després de l’exhibició dels frag-
ments i el col·loqui, el públic contri-
buirà a la pròxima edició de Croquis 
pagant el que cregui oportú (l’ano-
menada taquilla inversa). Els vuit 
projectes competiran per un sucu-
lent premi: ser programats a l’Obra-
dor de la Beckett i aconseguir una re-
sidència a Can Felipa. H

33 Els actors de ‘Bailong’, d’Ana Roca, que proposa un viatge al parc xinès que va inspirar ‘Avatar’.
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La Sala Beckett del 
Poblenou acollirà 8 
peces en procés de 
creació que seran 
debatudes amb la platea 


