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La Seca Espai Brossa recupera la 'Feunteovejuna',
de Cia. Obskené

Título: Europa Espanya Català

A partir d'avui es podrà veure a la Sala Joan Brossa de La Seca Espai Brossa la trencadora
Fuenteovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas , guanyadora de diversos premis, entre
d'altres el III Certamen Internacional Almagro Off i el X Concurso 'Off de Calle' de Saragossa. És el
clàssic de Lope de Vega portat al carrer i combinat amb paraules actuals que demostren molt
hàbilment que, els fets de Fuenteovejuna no ens són tan llunyans. Amb dramatúrgia d'Anna Maria
Ricart i direcció de Ricard Soler i Mallol, és una creació de la companyia catalana Obskené en
collaboració amb l'Institut del Teatre de Barcelona,

Fuenteovejuna. Breu tractat sobre les ovelles domèstiques és la història del famós poble que
cansat de les atrocitats d'un comendador corrupte i violador, decideix unir-se per combatre i
finalment matar el seu opressor. Mentre passa l'acció, els actors comenten i opinen sobre aquest
fet en concret, basat en una situació real (Crònica de Rades sXVI) en la qual Lope es va inspirar.
El text original s'entrecreua amb la dramatúrgia d'Anna Maria Ricart per oferir-nos una profunda
reflexió sobre la nostra societat.

Un espectacle trepidant que necessàriament ens explica la història de Fuenteovejuna, des d'un
punt de vista actual. Una clara aposta estètica, que apropa l'espectador a aquests set actors,
disposats a explicar el famós conte del Comendador mentre que ells mateixos seran víctimes i
culpables d'allò que estan narrant.

La companyia Obskené ha confiat en una dramatúrgia contemporània que assumeix l'opinió
actual. Utilitzen un conte conegut i una història que es repeteix constantment en la nostra societat,
entre opressor i oprimit, per donar una visió subjectiva d'aquest clàssic. La utilització del vers del
segle d'Or fa justícia a les escenes essencials i es combinen, per exemple, amb la detallada
observació del casament de Laurencia i Frondós des de l'aplicació informàtica de Google Earth.

DIVENDRES 12 DE FEBRER després de la representació hi haurà

un COL·LOQUI POSTFUNCIÓ amb la companyia.

Esteu tots convidats!

Estarà en cartell Fins al 6 de març de 2016.


