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'Refraccions', el primer text de Concha Milla, a la
Sala Flyhard

Títol: Europa Espanya Català

A partir del 14 de març i dins del cercle Més que una Lectura, entrarà a la Sala Flyhard
Refraccions, un espectacle escrit i dirigit per Concha Milla i protagonitzat per Sergio Matamala i
Alícia Puertas. Cal saber, però, que no és una lectura dramatitzada sinó un muntatge al complet, ja
que Més que una Lectura ha nascut amb l'objectiu que autors i directors novells puguin provar els
seus textos davant el públic. Cada equip decideix fins on pot o vol arribar, si es queda en una
lectura o en fa un muntatge.

Refraccions és la història d'una parella en crisi, tractada amb molta comicitat, clarament referencial
(hi trobem picades d'ullet a Cortázar o Woody Allen), amb una posada en escena fresca, un ritme
trepidant i dos actors clàssics de la Flyhard, Alícia Puertas i Sergio Matamala, que han esdevingut
còmplices absoluts i dedicats de Milla i que estan en estat de gràcia.

Aquest és el primer text de Concha Milla. No és la primera vegada que l'actriu -a qui hem pogut
veure a la Flyhard a Satisfaction de Blanca Bardagil i New order de Sergi Pompermayer- participa
en un espectacle com a dramaturga i directora. La temporada passada va adaptar i dirigir el
muntatge Una llibertat deliciosa amb la Cia La Ruda Teatre i anteriorment havia treballat com a
ajudant de direcció en nombrosos espectacles a Buenos Aires, Madrid i Barcelona.

En aquesta ocasió signa el text i la direcció d'una peça que té molt d'ella mateixa, una obra
honesta i sincera, que parla de desitjos personals, de la incomunicació, dels somnis que encara
esperen en algun calaix... L'equip d'aquest muntatge proposa molt més que una lectura, han
aixecat completament el text per veure com respira davant del públic, s'han implicat de tal manera
que tots els aspectes (l'escenografia, el disseny de llums i so, el treball dels actors i la posada en
escena) són els d'un muntatge acabat.

Refraccions es podrà veure del 14 al 20 de març.


