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Silvia Delagneau és la inspiradora i directora d'aquest projecte, guanyador del Premi Adrià Gual
2014. La dramaturga, en complicitat amb Ferran Dordal, ha unit un grup d'actors amb gent de
carrer -entre els que hi ha el seu pare- per convidar-los celebrar un ritual particular. Només ens vol
protegir del cel reuneix gent senzilla que explica històries senzilles al voltant de la mort. Però
comença en un velatori i acaba en una sala de ball: "Vol dir que comencen fent petites reflexions al
voltant de la mort i acaben celebrant la vida", diu la Sílvia. Compta amb 10 intèrprets, que arriben
fins als 69 anys, i que els podreu veure en un espai singular: el Museu d'Arqueologia de
Barcelona, del 24 al 26 de juliol.

SINOPSI

Al centre del que sembla ser una gran sala de ball un arbre dóna voltes sobre si mateix fins a
l'extenuació, una senyora vestida de gala cantusseja sobre una vella melodia, i un grup de senyors
i senyores asseguts al voltant de la pista piquen de mans mentre esperen parella per sortir a
ballar. La llegenda explica que aquest ball poleix a les persones, com passa amb els planetes que,
des del principi dels temps, com si estiguessin en un torn etern, giren i giren per modelar-se els
uns als altres.

Només ens vol protegir del cel transcorre en aquesta peculiar pista de ball, on el temps ens poleix
fins a fer-nos desaparèixer, en aquest escenari en què, com en un laboratori, s'observen i
s'investiguen vivències i històries que es representen des d'una memòria llunyana i segurament
pervertida i enriquida per la imaginació. Tots els personatges de l'obra són alhora narradors i
espectadors de les històries que s'esdevenen en aquest món. Així viuen, de vegades en
contradicció amb ells mateixos, de vegades en comunió, intentant donar sentit a les seves vides.

L'espectacle s'ha anat construint a partir de les històries personals dels intèrprets o d'arrel popular
"com les explicaven les àvies", diu l'artista, que ressalta que és de Nicaragua i que "allà
s'expliquen sempre moltes històries populars antigues." Entre els personatges hi ha un avi savi, un
cor de ballarines, una científica, un DJ i... l'arbre! "tots igual de protagonistes."

Delagneau ens ho explica de manera interactiva i utilitzant vídeo, dansa i música. Tot un ritual
festiu i multidisciplinari coproducció del Grec i de l'Institut del Teatre..


