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Un cap de setmana de tancament creatiu al
Tantarantana
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El cicle de jam sessions actorals i concerts a partir de textos inèdits Assajar és de covards obre la
seva quarta temporada al Teatre Tantarantana amb un tancament creatiu de 48 hores: quatre
dramaturgs, quatre directors, un escenògraf, deu actors, un realitzador, un fotògraf i un tècnic, així
com els organitzadors del cicle, acamparan a les instal·lacions del teatre Tantarantana durant tot el
cap de setmana del 19 i 20 de setembre.

És la segona vegada que els organitzadors d'aquesta iniciativa -que va començar el 2012 amb
quatre lectures dramatitzades a l'àtic del Tantarantana- preparen aquestes "colònies" de creació,
donat l'èxit de l'edició anterior de la gala. Aleshores va servir per tancar la temporada, ara és la
porta que obre el nou curs. Creadors que han participat en la programació dela temporada
2014-15 intervenen també en aquesta marató que començarà dissabte 19 a les 10:30 del matí
amb el sorteig de formació d'equips i temes per als textos.

Els equips estaran formats per un dramaturg, un director, un músic i dos actors que a partir
d'aquell moment tindran l'objectiu de crear un espectacle que es representarà l'endemà, diumenge,
a les set de la tarda. Cadascun els equips tindran, a més, un element diferent que hauran
d'incorporar obligatòriament a la creació.

Creació a contrarrellotge

Els trenta valents que han acceptat el repte no podran abandonar les instal·lacions del teatre fins
al moment de mostrar els muntatges resultants, la tarda del diumenge. O sigui, que cap a quarts
de dotze de dissabte arrenca una maquinària en què els dramaturgs comencen a escriure després
d'haver intercanviat idees i objectius amb direcció i actors. Una maquinària que no s'aturarà fins
que no estigui tot enllestit. Una persona encarregada de vestuari i una altra d'escenografia, així
com els organitzadors, ajudaran els diferents equips a aconseguir allò que sigui necessari perquè
les peces puguin muntar-se tal com han estat imaginades.

Dissabte a la tarda hi haurà una "aturada desengreixant" amb un doble concert que servirà als
equips creatius per desconnectar. En aquest concert hi posaran música els grups Ual.la i Víctor
Infiesta i entre actuació i actuació, es farà la presentació al públic dels quatre equips. La festa es
completarà amb una sessió de DJ.

Entre els creadors, qui vulgui podrà quedar-se a la celebració amb els espectadors, qui ho
prefereixi pot continuar treballant en el projecte que haurà de presentar al dia següent. I és que,
com l'any passat, les 30 persones participants i els organitzadors passaran la nit al teatre. Això sí:
diumenge al migdia, els organitzadors fan tancar la paradeta i ja no es pot escriure més. I toca
dinar, relaxadament, en un restaurant proper. Al vespre, serà el moment de posar davant del
públic el resultat d'aquestes trenta hores de feina ininterrompuda. Els quatre equips mostraran les
quatre peces breus que no tenen ni un dia de vida. Com a totes les sessions d'Assajar és de
Covards, la vetllada acabarà amb una jam actoral on podrà participar el públic.

Una exposició de cartells i de fotografies de la temporada,l'actuació del combo dels quatre músics
que participen en el tancament i una jam session actoral oberta a tots els membres del públic
completaran les activitats previstes per a aquesta segona Gala Assajar és de covards.

"Assajar" especial joves



Les actuals sessions d'Assajar és de covards han superat totes les expectatives dels
organitzadors, i han mostrat, segons assenyalen "les ganes del col·lectiu de creadors d'arts
escèniques per fer coses". I les del públic per participar. Per a un profà, ser testimoni i fins i tot
formar part d'un procés de creació és un dels aspectes més interessants d'aquesta iniciativa. Una
professora d'institut que havia participat en alguna ocasió com a espectadora ho va veure clar i va
demanar a l'equip de Cia Casa Real i A les golfes de la Boheme que proposessin l'experiment als
seus alumnes. El resultat va ser tan gratificant, que aquesta temporada els organitzadors repetiran
les versions joves d'Assajar és de covards tantes vegades com sigui possible amb alumnes
d'altres instituts. En sessions separades de la programació estable, que, per cert, comença el 26
d'octubre.


