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FerVIAalvoltant
delacaravana

Espai,humor i cosalVIFestivalde
TardorEscenaPoblenou,queomplirà
elscarrersdelbarridel 18al21d’octubre

Teresa Bruna
BARCELONA

Espai, humor i cos són els
tres eixos que configuren el
contingut d’Escena Poble-
nou, que arriba amb nove-
tats tan interessants com la
incorporació al projecte
VIA, Viatges d’Interès Ar-
tístic, al qual ja estan ins-
crits els festivals francesos
de Label Rue i Ramonville.

El festival, organitzat
amb la direcció artística de
la coreògrafa Ada Vilaró i
Sergi Estebanell, té aquest
any la col·laboració d’altres
entitats artístiques especi-
alitzades en diferents llen-
guatges. Són La Porta (mo-
viment, dansa i espai), El
Hangar (multimèdies i au-

diovisuals), Niu Espai Ar-
tístic Contemporani (inves-
tigació sonora) i El Palacete
de la Boro (arts del movi-
ment, antidansa i trans-
gressió de l’estètica de la be-
llesa). Aquesta col·laboració
avala la varietat dels 22
muntatges, entre els quals
hi ha les companyies Los
Gingers, els romanesos
DCM Company, Jackie Star
(clown, França), Bambali-
na (València) i Xirriquiteu-
la, un dels grups que ens ha
representat a Frankfurt.

Escena Poblenou inclou
també el primer espectacle
de la companyia Kam-
chàtka, que va obtenir un
èxit notable a Tàrrega.
Aquest grup va néixer en
l’àmbit del festival dins del

Workshop que es va organit-
zar l’any passat. Després
d’aquell primer contacte,
s’han continuat trobant fins
a posar en solfa un muntatge
basat en la improvisació i in-
teracció amb el públic.
Aquest any hi haurà també
un Workshop en què es tre-
ballarà el món dels bufons.

La caravana VIA
És el símbol del projecte i vi-
atja pels tres festivals que el
formen, amb una compa-
nyia procedent de cada un:
Michael & Caroline (Ra-
monville, Midi-Pyrénées);
La Chouing (Label Rue, Lan-
guedoc Roussillon) i la Còni-
ca/ Lacònica (Escena Poble-
nou, Catalunya). La Carava-
na es converteix en punt de

La companyia Kamchàtka presenta el seu primer espectacle, de gran èxit a Tàrrega ■ ESCENA

trobada. Estarà instal·lada a
la plaça Can Felipa.

Escena Poblenou va néi-
xer amb la il·lusió de ser una
trobada d’artistes proce-
dents de diversos àmbits
amb un denominador comú
de creació i investigació, fu-
gint dels conceptes escènics
tradicionals. “La caracterís-
tica del festival és que les
companyies poden mostrar
treballs que estan en procés
de creació, per interactuar i
intercanviar informacions
amb altres companyies”, diu
Ada Vilaró.
Inf.: Escenapoblenou.com ■

La ciutat de Valls ja està prepa-
rada també per rebre les dese-
nes de titellaires que hi aniran
a presentar les seves creacions
en el marc del 3r Festival Inter-
nacional de Teatre de Titelles
de l’Alt Camp, Guant, que tin-
drà lloc al Teatre Principal
d’aquesta ciutat del 19 al 28
d’octubre. El festival, que
només amb dos anys s’ha situ-
at en un lloc capdavanter del
gènere, va rebre l’any passat
prop de 8.000 espectadors.

Valls acull el III Festival Guant
En aquesta edició hi inter-

vindran 27 companyies (13 de
procedència nacional i inter-
nacional), que presenten 29
espectacles en un total de 62
representacions en 10 dies.

Les companyies catalanes
són Pengim Penjam, Pa Sucat,
Trukitrek, L’Estenedor, La Còni-
ca Lacònica, Animac, Txo Tite-
lles, Tàbola Rosa, Ne Me Titere
Pas, Marduix, El Sidral, saraus i
saragates teatrals, Rocamora,
Teatre Nu i Microcosmos.




