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Avui ens han presentat les tres obres guanyadores
del Desperta Lab 2016

Título: Europa Espanya Català

A primers de juny del 2015, la Sala Àtrium i la Nau Ivanow van decidir unir els seus corresponents
projectes d'ajut a la creació. Estaven en plena sintonia i avui val la pena unificar esforços. L'Àtrium
Lab i la Beca Desperta, que convidaven les companyies a fer el que volguessin en plena confiança
i es comprometien en ajudar-los en la difusió, es van fusionar i va néixer el Cicle de Creació
Escènica Desperta Lab. Com en les edicions anteriors s'escullen tres espectacles, però ara es
parteixen les feines i, com sigui que la Nau Ivanow disfruta d'un espai més gran, ofereix la
Residència per a la creació, que correspon a tots els premiats, durant quatre setmanes. Després,
la petita i eixerida Sala Àtrium s'encarrega de la difusió durant 10 dies. I en el temps que segueix a
l'estrena, les tres companyies tindran suport en el contacte amb programadors, la comunicació del
cicle i de l'espectacle i la formació en comunicació estratègica en la importància de la comunicació
i gestió d'un projecte escènic. A més, la companyia guanyadora del primer premi rebrà 2000 i, la
del segon, 1000 .

Aquest matí ens han presentat la segona edició del Desperta Lab, formada per tres espectacles
que van ser escollits entre una quarantena que es van presentar al Concurs. Són No hi ha bosc a
Sarajevo, de la companyia Paradiso 99; Y-X o la fidelitat dels cignes negres, de la companyia El
Martell i Dramaburg, de Carlos Perelló. Els anirem veient del 8 de juny al 24 de juliol.

David Marín, director de la Nau Ivanow, pensa que en aquest segon any ja es pot parlar de
consolidació: "Ho crec perquè s'han presentat més propostes i no només de gent que comença o
va a l'IT. Han vingut actors i creadors coneguts pels seus treballs però que tenen ganes de
investigar coses diferents." Raimon Molins, director de l'Atrium, també hi veu canvis: "Al principi es
presentava més text. Ara és més Laboratori. Si us fixeu, moltes sales de petit o mig format també
han creat els seus propis cicles, fugint de la línia clàssica i buscant un discurs d'equip. El
Tantarantana n'és un exemple amb el Cicló, però amb altres noms o simplement, sense noms,
tothom té molt d'interès en marcar un segell i, sobretot, fer confiança a les companyies, permetre'ls
crear i investigar un discurs nou." Marín pensa igual i, a més, apunta que ja ha arribat l'hora de
deixar de titllar-los d'alternatius: "És evident que aquí potser no portem els mateixos textos que als
grans teatres, el TNC o el Lliure, però sempre hi ha un autor, uns intèrprets, una marca, un estil. I
molts els xuclen per als seus OFF. Som el mateix, amb altres noms... i altres pressupostos, és
clar! L'important és que les companyies deixin el seu segell."

Els tres espectacles guanyadors, que s'aniran estrenant durant aquest mes i mig, no són
propostes habituals però parlen de tots nosaltres i del que està passant al nostre voltant, cadascú
en el seu llenguatge. Us els presentem per ordre cronològic d'estrena.

DRAMABURG, DE CARLOS PERELLÓ. DEL 8 AL 19 DE JUN Y 3r. Premi

N'hem fet una notícia a part perquè és a punt d'estrena i li volem donar més visibilitat. L'obra és, ni
més ni menys que la Festa de la Fi del Món. L'interpreten Laia Alberch, Rafa Delacroix, Georgina
Latre (guanyadora del premi Anita 2016) i Xavier Torra. Els dirigeix Guillem Gefaell i Carlos Perelló
signa la dramatúrgia. Podeu llegir la notícia a: http://www.teatral.net/ca/noticies/18172/desperta-lab
-engega-a-latrium-amb-dramaburg-de-carlos-perello#.V1BgO_mLRpg (al costat d'aquesta).

NO HI HA BOSC A SARAJEVO, CIA PARADISO 99. DEL 29 DE JUNY AL 10 DE JULIOL. 1er
Premi



Parla de la 1a Guerra de Bòsnia i ens demana una reflexió sobre la violència i les seves
conseqüències. L'autora i directora és Begoña Moral i l'interpreten Albert Bassas, Roger Batalla,
Xavier Grivé, Andrea Martínez, Guillem Motos, Pol Para, Núria Rocamora, Carol Rovira i Laura
Tamayo. 9 actors que estan tota l'estona a escena! "Jugarem amb això, ja que l'espai és molt petit
i amb tots els actors allà, pensem que s'encendran les emocions", diu l'autora.

La Begoña ens ha explicat que va viure aquesta Guerra quan era adolescent, coincidint amb els
Jocs Olímpics de Barcelona. "Curiosament ja no recordo res del que s'explicava a la televisió, però
em va impactar. Anys després, en revisar els fets, vaig veure que la gent s'estava matant a 3 h de
vol de Barcelona. Vaig investigar i vaig escriure aquest text a partir de tres veus: el que executa, el
que pateix i el que observa. Els dos primers reflexionen a partir de les preguntes que pretenem
que es faci l'espectador. El que observa sóc jo", diu.

L'espectacle té forma de dramatúrgia fragmentada per "generar una sensació de caos." El públic
es pot fer moltes preguntes, com ara què arriba a sentir una persona en un context de Guerra, què
queda de nosaltres després del patiment... "Aquestes preguntes em porten a l'actualitat, a pensar
en els refugiats, en què no faig res i en si podria fer alguna cosa en realitat."

Els personatges són un franctirador bosnià i un altre serbi, un corresponsal de premsa, Nick Cave,
un home i una dona serbis, una dona que renta els plats coberta de cendra, Miss Sarajevo i un
soldat de la ONU. El franctirador serbi busca retrobar-se amb una dona bosniana a qui va estimar
abans que comencés la Guerra. Ja res no és com era, ara tots dos són víctimes i botxins. "És com
posar el Romeu i la Julieta en una situació de Guerra", conclou la Begoña.

L'espectacle combina el text amb el teatre físic, la dansa i el musical.

Y-X O LA FIDELITAT DELS CIGNES NEGRES, CIA EL MARTELL. DEL 13 AL 24 DE JULIOL.

2n. Premi

Aquesta és una història d'amor. O no. Parla de la fidelitat, de la monogàmia, de l'amor romàntic...
"La base és l'amor romàntic i la cultura monogàmica que ens han imposat. Ho analitzem com una
institució restrictiva i, per tant, ho fem en clau política", ha explicat la dramaturga i directora de
l'espectacle, Laia Alsina Ferrer. L'interpreten Sergi Gibert, Andrea Martínez, Andrea Portella, Martí
Salvat i Josep Sobrevals, en una posada en escena on domina el teatre físic "barrejat amb
textualitats que intenten apellar temes polítics."

L'obra posa el mirall davant de les restriccions que imposa la cultura de l'amor romàntic i
monogàmic, els prototips masclistes, la publicitat que empeny (viatges romàntics, celebració de
Sant Valentí...) "Ho plantegem d'una manera planera, amb humor, imatges poètiques...
Investiguem l'estètica d'allò cutre."

El títol fa referència a la sempre elogiada fidelitat dels cignes negres, que diuen que sempre tenen
els fills amb la mateixa parella, però que, segons investigacions de la Laia "S'ha detectat una
infidelitat important..." No és una obra de denuncia però si un toc d'atenció: "Posem la lupa sobre
el model monogàmic però no proposem alternativa, esperem que cadascú trobi la seva. La nostra
intenció és emfatitzar que aquests models són una institució repressiva. Després, que facin el que
vulguin."

En resum, el Desperta Lab ens proposa parlar del mal ús que fem del Planeta, de les Guerres que
ens envolten i afecten i de certes actituds que formen part intrínseca de la nostra cultura, a la que
veiem oberta, i que, al final, ens estan reprimint. "És el reflex del que està passant a fora del
teatre. I és el que ens agrada explicar. Si un dia, a fora, tothom està content, doncs nosaltres
també ho estarem!", afirma Raimon Molins.

Més endavant us recordarem en notícies individuals, els altres dos espectacles.


