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La Villarroel engega el cicle l'off La Villarroel 2015-2016 de la mà de la ja molt coneguda a casa
nostra companyia Vaca 35 Teatro en Grupo, un collectiu artístic que dialoga, investiga, reflexiona i
es posa en risc, amb la única intenció de defensar una veu creativa pròpia. La companyia, que
concep el fet teatral com una experiència honesta i compromesa, presenta els seus espectacles
més aplaudits: Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar i
Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido, tots dos, grans èxits a Tàrrega. I perquè tot
no siguin records, encara ens han presentat una tercera obra inèdita a casa nostra: Ese recuerdo
ya nadie te lo puede quitar. La faran, però, a la Nau Ivanow.

La Villarroel va apadrinar la darrera temporada de Vaca 35 a Barcelona, quan van presentar Lo
único que necessita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar a la Sala Atrium al
gener de 2014. En aquesta reestrena veurem l'obra en el seu format original: un petit espai per a
23 persones, on els actors i el públic es barregen en una experiència teatral única. La Villarroel ha
habilitat el lateral de l'antic escenari de la sala, que actualment està tancat al públic, per acollir
aquest espectacle.

El cicle l'off La Villarroel és una aposta de la directora artística de la sala, Tania Brenlle, que va
començar l'any 2015 amb la voluntat d'obrir els diferents espais de la sala a companyies
emergents que presenten espectacles amb un format singular, creant una plataforma de sortida
per a la creació teatral catalana més recent. Ja s'hi ha exhibit La Pols, Adela, Operació Moldàvia i
Ricard de III.

CUANDO TODOS PENSABAN QUE HABÍAMOS DESAPARECIDO ARRIBA AMB UNA
NOVETAT

Les companyies Vaca 35, de Mèxic i TeatroDeCerca, de Catalunya van participar al projecte
d'Iberescena, que consistia en fer una producció pròpia que sorgís ajuntant les dues energies. Els
de TeatrodeCerca van anar a Mèxic a fer un mes de residència i d'allà va sorgir Cuando todos
pensaban que habíamos desaparecido. És, per tant, un "encreuament entre les diferents maneres
de veure la mort i la vida, en base al menjar", diu Damián Cervantes, director dels espectacles.
Forma part del programa Suport a la Creació FiraTàrrega/Producció Transnacional.

Cinc persones es reuneixen el 2 de novembre per celebrar la Festa dels Difunts i cuinen el plat
preferit d'un dels seus morts (la mare, l'avi...) explicant qui és i amb una fotografia i un altaret al
davant. A Tàrrega la vam veure a un espai amb banderoles i llumetes de colors, les parets del qual
eren plenes de missatges relatius a difunts, però com si estiguessin encara vius. No hi ha tristesa,
és una celebració i a la vegada un ritual:

A Mèxic, això dels morts és tota una festa. L'espectacle ho recrea molt bé i ens ho explica. Els
actors parlen amb el seu propi nom i expliquen històries reals. Però també hi intercalen referències
a la mort més punyents, com ara les guerres, els desapareguts més o menys recents, els
assassinats misteriosament, els emigrants d'Europa, els afusellats... "Els vincles entre els difunts
morts i el menjar, ens porten a vincles socials de com es construeixen les nacions, on hi ha guerra
i mort", continua el director. La situació va pujant de to amb les històries que expliquen o enmig de
cançons, mentre el dinar es va cuinant a temps real.



Quan acaba, Jorge Yamam-Serrano, director de TeatroDeCerca que aquest cop intervé com actor,
diu: "A dinar!" i tindreu l'ocasió de tastar uns excellents plats, fets amb amor als difunts i al teatre.

I aquesta és la gran NOVETAT: Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido estarà en
cartell només els dissabtes i diumenges a les 12.30 h, al migdia. Primer l'espectacle i després, el
tast! Des d'aquest dissabte dia 24 fins el 8 de marc.

LO ÚNICO QUE NECESITA UNA GRAN ACTRIZ ES UNA GRAN OBRA Y LAS GANAS DE
TRIUNFAR

És una adaptació peculiar de Las criadas, de Genet, pensada per a ser representada en la més
estricta proximitat: "Vam crear l'espectacle en un quartet de terrat, allà on molts edificis de Mèxic
solen tenir un safareig per a tots els veïns. Feia 2x2 metres i es tocava el sostre!", explica el
director, Damian Cervantes. La companyia ha escollit usar la paraula dialogar amb l'espectador en
comptes de representar: "Som uns apassionats pel diàleg i ens fa molta illusió dialogar amb
Barcelona on ens han obert les portes amb molta generositat", diu Cervantes.

L'espectacle s'ha representat al voltant de 200 cops en racons de garatges, quartos petits... espais
molt poc convencionals: "Nosaltres tenim molt clar el que volem fer al teatre. És dir-li al públic: això
va entre tu i jo, anem a parlar. Fem un exercici de intimitat extrema, un teatre de voyerisme al que
hem tret tots els elements que ens separen de l'espectador: cortines, imatges gravades... El que
passa allà passa a les cases, a les mateixes actrius. No volem explicar històries que ens queden
lluny ni posar decorats que només decoren".

Efectivament, l'obra té vida pròpia i sacseja els sentiments. Si teniu ocasió de llegir-ne les crítiques
arran de la seva estada a Tàrrega, només trobareu emocions i lloances per a les dues actrius, a
les que se les titlla de meravelloses cap amunt. Sobre l'espectacle, coincideixen en què sobta
aquesta proximitat extrema que gairebé demana no respirar, que fa que el que passa entri dins els
cossos de tothom. Al final, l'alliberació és aplaudir amb deliri i dempeus. Va guanyar el 2013 el
Premio Villanueva com a millor espectacle presentat a l'illa de Cuba per l'Asociación de Periodistas
Teatrales de Cuba.

Serà a La Villarroel del del 20 al 29 d'octubre, en principi en horari de nit (22.15 h) però consulteu
cartelleres perquè no sempre és igual.

ESTE RECUERDO YA NADIE TE LO PUEDE QUITAR

Nau Ivanow, dies 24, 25 i 31 d'octubre i l'1, 7 i 8 de novembre.

Completa el cicle, el que per a Damiá Cervantes "és com un cicle de degustació, n'hi ha per a tots
els gustos" És una adaptació creació collectiva- de Les tres germanes, de Txèkhov. Ens
l'expliquen així:

No trobaran vestits ni trastos teatrals, ni decorats que ens indiquin un temps, o un estil determinat.
L'espai es torna una proposta en si mateixa, el diàleg entre espai i actor, s'elimina tot fins a la
mínima expressió. La trobada amb Txèkhov, soroll, molt soroll; un grup de persones que es
reuneixen per executar la rutina que menyspreen, que ells mateix s'han imposat i de la qual, però,
no saben escapar. Aquesta és una indagació profunda sobre el tedi que ens envolta en les
relacions frustrades de la quotidianitat.

SOBRE VACA 35.

Un grup d'actors i creadors de teatre en diàleg perpetu, que es reuneixen en la necessitat
d'exposar les seves idees i plantejar un diàleg teatral. El grup es va formar l'any 2007 i des de
llavors treballa en muntatges i recerques escèniques així com en el seu entrenament físic i vocal, i
també sessions d'estudi. Volen oferir una alternativa teatral, que trenqui amb els estereotips
establerts dins de l'oferta actual del teatre. Els muntatges de Vaca 35 Teatre han tingut participació
en diversos festivals nacionals i internacionals. Amb l'obra Lo único que necesita una gran actriz
es una gran obra y las ganas de triunfar, la companyia ha guanyat la 55 edició del festival
internacional de teatre experimental MESS a Sarajevo.

El grup està format per Damián Cervantes (director), José Rafael Flóres (actor/producció), Diana
Magallon García (actriu/administració), Mari Carmen Ruiz (actriu/administració), Vania Sauer



(producció general).

Vaca 35 Teatro ha estat en residència a la Nau Ivanow durant dos estius, on ha preparat el
projecte coproduït per la Nau Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido. L'espectacle,
estrenat en la passada edició de FiraTàrrega amb gran èxit de crítiques, va ser una de les
produccions transnacionals de suport a la creació de la fira pel 2015. L'obra girarà per l'estat
espanyol i es presentarà en sales de Barcelona.


