
EL PUNT AVUI
DIMARTS, 3 DE JUNY DEL 201446 | Cultura i Espectacles |

L’Almeria ja es va presen-
tar, fa cinc anys, reivindi-
cant una programació
Fringe, al marge de tot.
Que no volia quedar-se en
l’emergència i el risc de les
sales alternatives (com sí
que apuntaven aquelles di-
reccions artístiques dels
anys noranta) sinó que rei-
vindicava una certa pro-
ducció que havia de ser
atractiva per a un públic
més ampli, acostant-se a la
comercialitat, si era neces-
sari. Ara el festival Barcino
dels primers estius ha de-
sembocat en Festiu Fringe
i manté les dates, coinci-
dint amb l’explosió del Fes-
tival Grec de Barcelona.

És un off Grec? Víctor
Álvaro, director artístic i
impulsor també d’aquest
festival, es distancia del ci-
cle La torna del Grec (una
programació d’excel·lèn-
cia que es van reservar les
sales alternatives quan
van veure que el Grec
les abandonava). Llucià
Homs, el responsable de la
direcció de promoció de
Sectors Culturals a l’Insti-
tut de Cultura de l’Ajunta-
ment de Barcelona, no té
manies a l’hora de dir que
sí, que competeixen amb el
festival Grec perquè són
programacions que coinci-
deixen en dates i que, per
tant, són un festival off.

La marca Fringe, encu-
nyada a Edimburg el 1948,

ha marcat tendència en ca-
pitals com ara Nova York,
Chicago, Toronto, Lon-
dres, Dublín, Madrid, Pra-
ga i Singapur, entre d’al-
tres. Ara és el torn de Bar-
celona. De fet, de moment
es concentra als barris de
Gràcia (on hi ha l’embrió i
una forta concentració
d’oferta i demanda cultu-
ral) i l’Eixample.

El Fringe serà del 6 al 27
de juliol a l’Almeria, el Regi-
na, l’Espai Jove La Fonta-
na, l’IED, el Teatre Akadè-
mia i l’antiga Fàbrica
Damm. Hi haurà una festa

d’arrencada als mercats de
Gràcia el 13 i el 14 de juny
en què les companyies fa-
ran petits aperitius dels
seus muntatges tot convi-
dant la clientela a aventu-
rar-se amb el teatre. Per-
què el Fringe supera el pú-
blic habitual del teatre i
busca les persones inquie-
tes que volen tenir noves
experiències artístiques,
sense distinció.

La programació
La programació –encara
no s’ha fet pública la grae-
lla completa– recull des

de circ fins a mim, teatre
còmic i una mena de tea-
tre exposició. Hi ha títols
coneguts com el Ticket
dels Clownics (la compa-
nyia germana petita de
Tricicle); clàssics com
Ñaque o de piojos y acto-
res de Sanchis Sinsterra
(ara amb El Replà produc-
cions); intrigants com
Trashèdies inspirant-se
en la biografia del miste-
riós Jermaine Blakwell
(accèssit de la Beca Des-
perta i estrenat recent-
ment a la Nau Ivanow);
internacionals com La

canción del camino viejo,
a càrrec d’una parella
d’argentins, o el projecte
d’Àngels Aymar amb el
collectiff Lyon.05. Altres
noms propis són els Tea-
tro de Cerca (multipre-
miats pel Que vaya boni-
to tot just aquests dies
preparen una nova incur-
sió al Tantarantana els
actors d’aquesta compa-
nyia) o Àlex D. Capo en el
projecte Obsolescence.

Tots els espectacles te-
nen un preu de 10 euros,
exceptuant la festa als
mercats, que actua de re-
clam i com a contraparti-
da a l’aportació econòmica
dels Mercats. L’any passat
van passar unes set mil
persones per les activitats
del Festiu (quan encara
no s’havia batejat amb el
cognom Fringe).

Durant les direccions
de Ricardo Szwarcer van
obrir un cicle Fast For-
ward que provocava invo-
car l’emergència. Ara, Ra-
mon Simço no es confor-
ma amb donar-li un itine-
rari concret sinó que in-
corpora noves cerques de
públic i disciplines en el
cartell del Grec. Llucià
Homs calcula que cada
any hi ha uns 150 festivals
a Barcelona que tenen ob-
jectius i públics ben con-
crets. Això fa que la ciutat
tingui una gran capacitat
“d’atraure talent i públics”
en cada una de les seves
apostes. També en aquest
Festiu Fringe. ■

Com si fos un ‘off Grec’
Festiu Fringe programa a sales de Gràcia i de l’Eixample paral·lelament al festival
d’estiu de la ciutat propostes ben diverses que busquen el públic als mercats
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L’escena de ‘Trashèdies’ en què s’investiga el final de Blakwell, estrenat a finals de maig a la Nau Ivanow ■ JORDI BUXÓ

El cartell
d’aquest any
inclou música,
mim, dansa i
instal·lació
teatral

La Sala Àtrium arrenca la
tercera edició del premi
Atriumlab amb l’obra que
ha estat guanyadora de la
Beca Desperta, que impul-
sa la fàbrica de creació
Nau Ivanow. RetorCia es-
trenarà demà Discor-

dants, que es podrà veure
fins al 15 de juny. El direc-
tor de la sala, Raimon Mo-
lins, ha volgut aclarir que
l’emergència no té res a
veure amb l’edat sinó amb
la inquetud i aquest ha es-
tat el motor per seleccio-
nar un cicle que s’allarga
fins al 13 de juliol.

Discordants imagina la

controvèrsia d’una parella
heterosexual quan es des-
cobreix que una d’elles té
el VIH. David Marín, direc-
tor i ara actor, reclama
parlar d’un tema amagat
perquè, “per incòmode,
està molt estigmatitzat”.
Els actors han creat l’es-
pectacle des de la improvi-
sació i sempre des de l’òp-

tica de l’humor tot apor-
tant uns personatges ava-
lats per entitats que treba-
llen per controlar la sida.

En l’acord signat entre
Atrium i Nau Ivanow s’ha
permès que les altres dues
produccions del cartell (El
desvetllament d’una pa-
pallona nocturna amb
Anna Sabaté donant veu 
al compromís d’artista de
Virgínia Woolf i
F.A.MY.L.I.A. en el primer
treball teatral de The
Mamzelles que elles deci-
deixen quedar-se a l’om-
bra com a autores) també
disposin de dues setma-
nes de residència. ■
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L’Atriumlab suma
amb la Nau Ivanow

Un detall de l’espectacle ‘Discordants’, que obre
l’Atriumlab demà ■ A PORTADA


