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Aquest cap de setmana (del 22 al 25 d'octubre) engega Escena Poblenou, el festival del barri per
vocació i de tota la ciutat pel seu interès. Va néixer fa 14 anys amb ganes de ser un referent en la
creació contemporània, aquella que porta intrínseca la investigació, la innovació i el risc. Ada
Vilaró i Sergi Estebanell, que han fet avui la presentació davant d'uns assecadors i amb el cap ple
de rullos, han explicat que El Punt-Avui els ha titllat de resistents i que això els omple d'orgull: "En
tot aquest temps hem vist néixer i acabar molts festivals de barri. És molt difícil! Nosaltres portem
14 anys creant complicitats i tirant endavant."

Però... necessiten voluntaris! Si us en sentiu, només heu d'acceptar que us posin uns rullos al cap
i la resta, ja vindrà: "Demanem que tot el barri es passegi pels carrers amb els rullos, per expandir
en directe la imatge del festival," diu Vilaró. La idea de fer la imatge amb rul·los parteix de que per
primer cop en 14 anys, han pogut editar una revista, "d'aquelles amb tots els espectacles, horaris i
sinopsis com les que tenen els grans festivals tipus Tàrrega. I com que a la perruqueria es
llegeixen revistes, doncs volem convertir el barri en una gran perruqueria en la que la gent porti
sempre la nostra revista a la ma."

Escena Poblenou és obert a totes les disciplines escèniques i també a espais de diàleg, divulgació
i informació. Es desenvolupa a diversos espais del barri (tancats i al carrer) i, sobretot, a Can
Felipa. Els continguts s'organitzen en diferents projectes.

PROJECTE EMBRIONS

Pensat per dedicar un dia del festival (enguany, dijous 22) a recolzar creacions encara en estat de
gestació i que esdevindran projectes escènics. El festival posa aquests embrions a l'abast dels
programadors, acompanyats d'una jornada professional. Per escollir els projectes, han comptat
"amb experts d'altres festivals que ens ajuden" i n'ha sortit una comissió formada per Jordi Duran
(Fira Tàrrega); Pep Pla (TNT); David Ibáñez (Fira Mediterrània); Narcís Puig (Temporada Alta) als
que s'hi han sumat Estebanell i Vilaró.

La proposta està cada any més consolidada. Enguany han rebut 70 projectes en fase embrionària:
"Vam escollir-ne cinc de 15 minuts de durada cada un. Farem itineraris pel barri (diversos espais
del Centre Cívic i a la plaça Can felipa) per tal que el públic vegi com es treballen les peces, que
s'estrenaran el 2016." Són aquestes:

Cospress, una idea interdisciplinària de la Cia.Kimani. "Parla del perill on ens pot portar l'obsessió
pel culte al cos. No hi ha dansa però és un espectacle de moviment. I hi ha un objecte molt
important", diu la Cristina Aguirre, de la companyia.

Dimitir no és un nombre ruso, producció multidisciplinària i molt contemporània, proposta de
Mirage Teatro, sobre la incertesa que ens genera enfrontar-nos a allò que no hem fet mai abans.

Díptico por la identidad, de Vértebro, se situa entre la performance i l'actuació, a la recerca de la
identitat personal.

Handle with care, de Diana Gadish, aplega la dansa i l'humor. La Diana ha fet clown i aquest cop
ha volgut eixamplar la creació relacionant el cos amb l'espai. Ho fa al carrer i, mentre actua, l'espai



es transforma.

Ka-yi-ha, de Los Moñekos, peça basada en teatre físic i dansa, "el seu primer espectacle de dansa
al carrer!" apunten. Compta amb la collaboració del compositor Mauro Paganini, que interpreta un
constructor d'instruments força boig.

Després de les actuacions s'estableix un diàleg amb el públic: "Volem que assisteixi a gesta total
d'una producció!"

A més d'aquestes, el projecte Embrions ha seleccionat dues propostes de la passada edició que
han obtingut l'acompanyament del Festival tot l'any i que ja són un treball acabat. Es tracta de
Entre tazas, d'Electrico 28 i I-GUA, de Niko &Berto.

Entre tazas és una aventura urbana que barreja la quotidianitat del carrer amb la ficció. La
protagonitzen dos nois i dues noies: "Proposem al públic un viatge, una aventura creada en espais
diferents. És una experiència única!", asseguren. Un cop acabada, l'han emmarcat dins del
Projecte Escena + Dones.

Pel que fa a I-GUA és una installació sobre l'aigua, que busca sensibilitzar sobre la necessitat de
fer-ne un bon ús, com a bé social de primera necessitat. Aquesta installació genera una xarxa
social entre els veïns del barri. Aquest any la comparteixen amb el Club Social de la Fundació Joia
(salut mental), el Casal de Gent Gran del Poblenou i el Collectiu Inky Fingers. Només s'ha vist a
Barcelona i a Gavà. S'installarà a la Rambla.

PROJECTE ESCENA + DONES

Va néixer fa quatre anys de la necessitat de crear un espai per fer més visible l'escena creada per
dones. La companyia de circ Les estampades presenta Enfila S.A, on dues dones dels anys 50
que treballen en una fàbrica tèxtil, van teixint les seves històries tot evocant altres dones.

També és de + Dones Abandónate mucho, de les XL. És un espectacle ple d'humor i música, que
fa referència al mite de l'amor de debò.

La companyia Ocells al cap presenta The Pomps of the Subsoll, una performance entre l'acció i la
improvisació i la no acció. Diverses artistes desenvoluparan accions simultànies buscant la
sincronització o ... la telepatia!

PROJECTE EDUCACIÓ I JOVES

Com s'endevina pel seu nom, aquesta secció vetlla per implicar els més joves, els espectadors i
els creadors de demà, en els processos de creació. L'educació és un dels eixos prioritaris de
l'Escena Poblenou, que es compromet a ajudar els més joves, a que visquin i entenguin la cultura i
l'escena de més a prop i que s'hi sentin implicats. Cada any es proposa un treball a una escola o
institut diferent. El que veurem al festival és el resultat d'aquest treball.

Enguany el projecte el realitza l'artista Jaime Refoyo i els alumnes de l'Institut 4 Cantons, que
proposen una experiència destinada a explorar les fronteres entre el moviment natural del cos i
l'espai que envolta aquesta acció, en clau de performance."És interessant perquè volem que
Escena Poblenou comenci a les escoles i que els nens en parlin a casa, a la cuina, a les
converses a taula... i que en facin un debat o sigui un punt de reflexió"

A través de la pràctica del mètode GEOCOCO (Geografia de la Consciència Corporal), els
alumnes crearan formes geomètriques complexes de línies rectes i corbes, perfectament
executades a mà alçada amb l'única ajuda d'un llapis i un paper.

SUPORT A LA CREACIÓ

Aquí entren els projectes als que el Festival ha donat beques i residències de creació: "Volem
recolzar a l'artista. Hem anar creant complicitats amb altres espais que tinguin una actitud similar
com ara l'Antic teatre, El Graner, el festival Sismògraf, Can Felipa, la Central del Circ i altres.
Aquest Festival és pioner en nous llenguatges escènics, ha esdevingut un laboratori que volem
mantenir."

Una proposta és Cuaderno de Bitácora, del Colectivo N-340, que comparteixen amb l'Antic Teatre:
"L'Antic Teatre ha canviat el concepte de sala d'exhibició pel de espai de suport a la creació i la



investigació. I el Colectivo N-340 encaixa perfectament en això. Cada un dels components viu en
un lloc diferent i, com que sempre estan viatjant, el viatge s'ha convertit en la seva principal línia
de investigació," expliquen. El treball es va començar a fer aquest estiu en un viatge des de Cadis
a Barcelona. Defineixen el seu treball com a un "Organisme escènic viu, on la reflexió sobre el
viatge sempre hi és present."

Joan Català & Roser Tutusaus presenten el seu treball encara en procés Menar: "Ja ho van portar
al Sismògraf. Aquí ho ensenyarem com si fos un petit vermut amb públic" Amb tot, dura 60 minuts.
Ho faran a la pl. de la Unió.

PROJECTE DE COMUNITAT

Escena Poblenou té un marcat caire socialm i vol ser l'altaveu de projectes que parlen d'una
realitat que ens està colpejant i on és urgent actuar.

Un d'aquests projectes és Fugit, de Kamchàtka, que parla de persones que han de marxar del seu
país, per convertir-se en refugiats. Però la història de Kamchàtka està lligada al Festival des de
sempre: "Vam començar aquí, fa 9 anys, amb un taller de carrer on anàvem amb abrics llargs i
una maleta. Dins les maletes hi portàvem records i fotografies. Volíem trobar feina, menjar...
Volíem trobar una casa", explica Josep, de la companyia. I continua: "Més endavant vam trobar la
casa, es deia Habitaclum i convidàvem el públic a veure com vivíem."

També van haver de marxar i per això ara són gent que fuig: "El públic ens segueix. Comencem
en un espai concret i arribem a diferents espais. Ens haurem d'anar desprenent de coses
innecessàries i el públic... també." El problema és que ja no queda ni una entrada. Per a la
companyia, no és un signe de sort: "Des que vam començar aquí, hem viatjat a 25 països, a
Corea, Estats Units... però mai ens criden a Barcelona. La gent ho vol veure però la ciutat no es
recolza. És normal que s'ompli al barri, si no es pot veure enlloc més!", lamenta Sergi Estebanell,
que també és de Kamchàtka.

ALTRES PROPOSTES

A més dels espectacles emmarcats als Projectes, també es podran veure peces que han fet un
gran i exitós recorregut com Indomador, de Animal Religion, un dels plats forts del Festival. O
Open door, de Pere Hosta, on l'artista obre literalment les portes del carrer.

La companyia Onair presenta l'espectacle Escritos en el aire, que barreja la dansa aèria amb
testimonis històrics d'antics veïns, que s'interpretaran durant l'actuació.

I encara una companyia molt coneguda: Joan Estrader / Pez en Raya que porten al Festival Mr.
Kebab: "És una companyia que ens ha acompanyat sempre, ens agrada el seu humor absurd",
afirmen.

A banda de que la majoria d'espectacles són per tothom, hi ha una proposta expressament
familiar: Adiós Bienvenida, de Mimaia Teatro.

I una festassa la nit de dissabte al Casino l'Aliança sota el títol Som cultura, sóc Escena Poblenou
on hi haurà des de hip hop a swing i dues bandes de música en directe.

A més dels espectacles, trobareu al programa xerrades de tota mena, algunes amb la complicitat
de l'Institut Ramon Llull, que té l'objectiu de donar suport a la creació i ajudar els creadors a donar
a conèixer els productes catalans al món; la Plataforma d'Arts de Carrer, a la que formen part
diversos festivals per fer pinya i formar taules de diàleg amb l'Associació d'espectadors i altres.

La Cloenda la protagonitzaran Nico$Berto i la seva performance d'aigua i la banda The Great, un
grup acústic multi instrumental.

LES ENTRADES VALEN 6 EUROS

Ens demanen de fer saber que les entrades són molt baratetes: "no volem que ningú es quedi
sense venir pel preu!" Les trobareu a través de la web del festival i Atràpalo. Dijous s'obrirà la
venda a Can Felipa. Per saber més coses, horaris, espais i altres, consulteu el web del Festival.

I si podeu, poseu-vos rullos!




