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El BarriBrossa es presenta a partir d'avui En els
límits del teatre

Títol: Europa Espanya Català

Hem assistit a la presentació de la 13 edició del Festival Brossa, un dels petits grans
esdeveniments de la ciutat, que es concentra als voltants de La Seca Espai Brossa, l'espai que va
inaugurar el poeta tot i que ha canviat de lloc- a la Ciutat vella que tant va estimar. Hermann
Bonnín, director de La Seca i del festival, ens l'ha presentat com "un calidoscopi de l'univers
brossià. Un BarriBrossa també a l'ombra dels 700 anys de la mort de Ramon Llull i el centenari del
Dadà, a través del Cabaret Voltaire." Engega avui mateix dia 7 i s'allargarà fins al 14 de maig.
Totes les activitats són gratuïtes.

El programa es diferent cada any, tot i que es mou en la línia brossiana que també té La Seca
"encara que no necessàriament presentem cap obra de Brossa." Els espectacles que veurem
s'agrupen sota el nom de En els límits del teatre i aquest any ens proposen un viatge pel món del
circ, el teatre visual, performances, accions, poesia i Commediadell'Arte. Bonnín ha passat la
paraula als responsables de cada espectacle i ens els han explicat així:

Alone. Història d'un nàufrag. Companyia Sebas.

7 de maig, 19 h. Pg del Born amb Santa Maria del Mar.

Alone és un espectacle de circ barrejat amb teatre visual. Brossa estava molt motivat pel món
surrealista i nosaltres, per fer el primer pas de recerca, vam anar a Brossa. Després vam buscar
els artistes visuals", explica Manuel Sebastian, creador de l'espectacle amb Christian Atanasiu. És
una barreja de circ i manipulació d'objectes que es va estrenar al novembre al Temporada Alta.
"Ara fem el pas al carrer!", diu.

Maiurta Los Galindos

7 i 8 de maig, 19 h. Davant del Mercat del Born.

Marcel Escolano plantarà la seva Iurta carpa tradicional dels pastors de Mongòlia- en aquest lloc
privilegiat per presentar-hi Maiurta, una petita perla intimista, que parla dels oficis artesanals i les
transmissions generacionals. "Ja porto sis anys amb la Iurta a la carretera i és com estar a casa.
Els artistes l'ham transformat en circ, però és una vivenda. Té capacitat per a 100 persones. I estic
molt content, porto 25 anys treballant al carrer i, per primer cop, no tinc por a la pluja!", diu. Per
fora és veu una carpa de circ, petitona, de 9 m de diàmetre total. En Marcel hi actua sol, amb Marc
Vila, músic. "Maiurta és un moment de joc, un instant per compartir. Un conte sense història i un
circ sense proesa. Jugo amb tots els registres pels que he treballat i s'ha fet gran. És un
homenatge a les cultures nòmades i el circ n'és una. I als oficis artesanals, ja que el circ també
n'és un. Jo ho centro en l'ofici de forner, que era el del meu pare i que me'l va ensenyar de petit. El
circ s'alimenta molt de les transmissions generacionals! Aquesta és diferent. És un exercici de vida
i un respecte als avantpassats", explica.

Ull.Llum.Llum Collectiu Free't

11 de maig, 19 h. Al CCCB.

El Collectiu Free't està format per un grup d'artistes residents a l'Auditori Enric Granados, de
Lleida. Presenten un treball basat en la improvisació i la relació entre diferents disciplines
artístiques. "Hem trobat moltes connexions amb l'Univers brossià i, a partir d'aquí, va sorgir la idea



de connectar aquest material amb la figura de Llull", explica Arnau Millà, director de l'espectacle. El
resultat el veurem dimecres: "farem una impro al CCCB amb material preparat per poder ensenyar
des del punt de vista brossià, les idees que tenia Llull el segle XIII. Vam anara visitar Llull amb les
ulleres de Brossa, per aproximar-nos-hi." Serà, doncs, una peça irrepetible, creada en directe
expressament per al BarriBrossa, amb 8 músics, dues ballarines i artistes visuals.

Vicens Villatoro, director del CCCB, està molt content de participar al BarriBrossa: "Cada cop que
l'Hermann pica a la porta sabem que ens porta teca. A més, el CCCB som al barri i això no és
indiferent. Has d'interpretar el present i al punt on t'ubiques es nota el que fas. Si truquen hi som i
si parlen d'en Brossa, també. Brossa és temps present, hi ha un món Brossa que és punt de
contacte entre arts escèniques, poesia, literatura i arts visuals." Pel que fa a Ramon Llull: "Farem
una exposició sobre la contemporaneïtat de Llull que es dirà "Llull, la màquina de pensar i, per
tant, l'espectacle ens toca. I tampoc deu ser indiferent que vinguin expressament de Lleida..."

Casagemas Nozomi 700 Teatre

13 de maig, 18 h. Museu Picasso.

Francesc Gelonch és l'autor de Casagemas, un espectacle que ha aconseguit reunir la Companyia
Kaddish un altre cop. Amb tres intèrprets (Arnau Puig, Maria Donoso i Martí Salvat), tres músics i
la collaboració de molts amics, ens presenten un muntatge multidisciplinari, creat també
expressament per al BarriBrossa: "Ha estat engrescador el redescobriment de Casagemas (Carles
Casagemas, artista pintor íntim amic de Picasso), perquè tenim poques dades a ma."

Anna Guarro, adjunta a la direcció del Museu Picasso, hi posa llum: "Picasso era un amic de
joventut de Casagemas, tenim un retrat magnífic que parla de l'amistat profunda entre els dos
personatges. De fet Casagemas és l'eix de la relació de Picasso amb Barcelona", assegura.

Cinco tonos de color azul

13 de maig, 20 h. Centre Cívic Parc Sandaru.

El BarriBrossa obre fronteres cap a l'altra banda del Passeig Picasso per mostrar al Parc Sandaru
aquest espectacle que es va crear en residència a l'Espai brossa. Cinco tonos de color azul és una
creació collectiva, resultat de la investigació de les cinc etapes per les que passa el dol. "La
protagonista, l'Anna, ha perdut la seva mare. Hem intentat buscar en el nostre propi dol, en la
nostra poètica. No és un espectacle dramàtic, hi ha ironia. Volem desmitificar el dol i els tabús de
la mort. Vam fer la recerca a partir de persones que havien perdut un ésser estimat i hem buscat
una manera de portar-ho a escena. Però és un espectacle viu, encara el podem canviar!", diu la
Paula Ribó, codramaturga i codirectora de l'espectacle.

Alda Puig, directora del CC Sandaru, explica que el Centre té dues branques: "Fem suport a la
creació i producció, donem un espai per treballar a la gent que arrisqui i als artistes emergents. I
tenim una segona branca important: crear públics. Fomentar el treball de la cultura, sobretot de la
cultura propera. Intentem portar el màxim de propostes i mantenim una aliança important amb La
Seca."

Mrs. Brownie. Companyia teatre Nu

14 maig, 19 h. MACBA.

Mrs, Browni és un deliciós espectacle que gaudeixen grans i petits. Laura Guiteras, actriu i
cantant, manipula el titella d'una gran diva de la música negra americana, Mrs. Brownie, de mida
humana, acompanyada del seu amic pianista, (Abel Boquera) i una cuidadora (la Laura). La
cantant és al final de la seva vida i ho viu amb els records i la nostàlgia de les cançons que li van
donar tanta nomenada, Hi ha teatre, titelles, manipulació d'objectes, música en directe, humor i
poesia.

La història de Alícia al otro lado del espejo Companyia Hand Made Theatre

14 de maig, 19 h. MACBA.

Marcela Terra (dramatúrgia i direcció) presenta una Alícia amb un llenguatge nou: "Per no fer-la
infantil, li hem donat la volta i és una Alícia que té 40 anys i està en coma. Explica els records de la



infància i moments de gran també.". La companyia treballa tècniques visuals, paper, maquetisme...
Aquesta Alícia es presenta d'una manera propera al cinema mut. Encara no està acabada del tot,
"És un work'in'progress que estrenarem al juny al Festival de Donostia, ens fa molta illusió, és un
gran festival!". Però han volgut formar part del BarriBrossa perquè s'hi senten propers: "tenim una
estètica que va cap al surrealisme i el Dadà."

La presentació ha acabat amb un minut de silenci, fent honor al poema d'en Brossa Escolteu
aquest silenci. L'hem sentit.


