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Engega a la Flyhard el cicle 'Més que una lectura'
amb 'Es fa fosc'

Títol: Europa Espanya Català

Aquest any La Sala Flyhard enceta un cicle de lectures dramatitzades que es desenvoluparà
durant tota la temporada dins el qual es presentaran cinc textos en versió de mig muntatge, de
cinc dramaturgs novells. El compromís de la Flyhard amb els autors nous és absolut, per això
busquen fórmules de col·laboració amb ells. D'aquesta voluntat ha nascut el cicle Més que una
lectura, dins el qual podran aixecar els seus textos, en un format intermedi -no són només lectures
dramatitzades, però tampoc tenen l'envergadura d'una producció acabada- per tal de provar-los
davant del públic i veure com funcionen.

La primera proposta que es presenta a la sala dins aquest cicle és un text escrit i dirigit per Jordi
Centelles que es titula Es fa fosc i que es podrà veure els dies 26, 27 i 28 de novembre.
L'interpreten Laia Alsina i Riera, Gemma Deusedas i Oriol Casals. Amb la veu en off de Víctor
Muñoz. L'escenografia és de Martí Torras i Jordi Centelles.

L'equip d'aquest muntatge ens proposa molt més que una lectura, han aixecat completament el
text per veure com respira davant del públic. L'escenografia i el disseny de llums i so seran
mínims, però el treball actoral i de posada en escena és el d'un muntatge acabat. Es fa fosc és
una obra de gènere, d'un to i estil molt en la línia de la sala.

SINOPSI

L'Anna i en Pol són convidats a la barbacoa de la Xantal, la "rareta" del poble. Enmig de la festa,
els tres es veuen obligats a amagar-se al soterrani de la casa, fugint d'unmatac que s'ha produït al
jardí. Els esdeveniments es precipiten i el pànic s'apodera de la població. A baix, al soterrani, els
secrets i desconfiances entre els tres fan que el més perillós no sigui el que queda a fora.

NOTA DE L'AUTOR

Es fa fosc és la primera obra de teatre sencera que vaig escriure ja fa uns anys després

d'assistir a diversos cursos de dramatúrgia a l'Obrador de la Sala Beckett, amb

Helena Tornero, Marc Rosich i Carles Batlle. Anteriorment havia escrit algunes escenes

curtes, com No costa tant ser feliç que acabaria formant part de l'espectacle

Caiguda lliure que es va representar a l'Obrador de la Beckett i a l'Àtic 22. També

per a La Reial, companyia de teatre que dirigeixo juntament amb la Laia Alsina, havia

escrit alguns textos que acabarien incorporant-se als muntatges de la companyia.

A l'hora de posar-me a escriure Es fa fosc, vaig plantejar-me dos objectius: el primer,

escriure i acabar una obra d'unes 50 pàgines i el segon, dotar-la d'entreteniment

per sobre de la necessitat de transmetre una idea o tesi. Entreteniment però, sense

caure en la banalitat i on apareguessin personatges complexes que servissin per omplir

una trama senzilla i alhora interessant. El gènere que reunia totes aquestes característiques

era el thriller. Volia enganxar el públic des del primer moment i sobretot,



enganxar-me a mi a l'hora d'escriure per no defallir en l'intent.

Es fa fosc ha sigut un excel·lent exercici dramatúrgic per diversos motius: buscava

una trama arriscada però creïble alhora, que passés tota en un mateix espai i que totes

les expectatives plantejades al llarg de l'obra quedessin resoltes. El text té quelcom

cinematogràfic -fins i tot de sèrie B- però utilitzant el llenguatge teatral, aquí no hi

han els efectes especials típics del gènere, tota la tensió la provoquen el que diuen

i fan els actors. I precisament gràcies a la feina d'aquests actors durant els assajos i

veient la peça ja en 3 dimensions, m'han servit per acabar d'ajustar alguns aspectes

de l'obra.

Els primers lectors del text em comentaven que Es fa fosc era molt "Flyhard" és a

dir, que coincidia amb el tipus d'obres que programa la sala. Em fa especial il·lusió

que sigui precisament aquesta mateixa sala que hagi decidit incloure el text en la seva

programació dins del cicle Més que una lectura.

Jordi Centelles

REPRESENTACIONS

Sala Flyhard, carrer Alpens 3, Barcelona

Funcions: Dissabte 26 de novembre a les 21:00

Divendres 27 de novembre a les 21:00

Dissabte 28 de novembre a les 18:00 i a les 21:00

Les entrades es poden comprar online a: www.salaflyhard.com (no hi ha cost de gestió) També es
poden comprar a la taquilla 20 minuts abans de la funció, sempre que quedin entrades disponibles.
Per qualsevol dubte: info@salaflyhard.com

El preu de les entrades és de 10. Les entrades no són numerades. A la taquilla de la sala no es
pot pagar amb targeta de crèdit.

I DINS DEL MATEIX CICLE

FAHRENHEIT 1076 d'Artur Rodríguez

Desembre 2015

REFRACCIONS de Concha Milla

Març 2016

A 9,5 MIL PEUS D'ALTITUD d'Anna Melgarejo

Dates a determinar

VIA EN CONSTRUCCIÓN d'Eric Martínez

Dates a determinar


