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Escenari|s

Quan l’art es viu
des de les altures
ANTÒNIA JUSTÍCIA

Asseguts a terra, gairebé en rotlla
na, molts amb una cervesa a la mà,
tots amb l’atenció posada en les ra
joles vermelloses on Arias i Julien
juguen a ser vells. Res no fa intuir
que l’escena es produeix en ple cor
del barri delRaval deBarcelona.El
xivarri del carrer no arriba fins a
aquest terrat on dos ballarins re
viuenelsmomentsmés importants
de les seves vides, peròal revés, co

mençant per la vellesa i finalitzant
en la infantesa. Dos vells que ju
guen; dos nens que s’apaguen. Un
record d’El curiós cas de Benjamin
Button en versió dansa contempo
rània urbana.
Arias Fernández i Julien Rossin

han passat aquest estiu per les al
tures de Terrats en Cultura, l’ex
periència artística quedes del 2013
pretén posar en relleu aquests es
pais tan propis de la cultura medi

terrània i brindarlos ocasional
ment a l’art com a nous escenaris,
també com a plataforma de divul
gació. “Hem anat combinant es
pectacles que ja tenen un lloc en el
panorama cultural amb projectes
quenohanentrat enel circuit.Està
sent una important plataforma di
vulgativa d’artistes”, explica a tall
de balanç Lola Armadàs, membre
de Coincidències, una associació
cultural que va néixer a Barcelona

aquest 2013 precisament amb la
vocació de crear noves experiènci
es culturals. Per aquelles dates, Ar
madàs, juntament amb Isaias Fan
lo iAnnaPiferrer, els impulsorsdel
projecte, explicavenque veien ide
esmolt interessantsque tenienpoc
recorregut en els circuits habitu
als; volien treure les coses fora de
les grans institucions culturals, de
mocratitzar la cultura, i recuperar
espais de la ciutat, concretament
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els terrats, amenaçats pel desús i
l’oblit. Avui, ja els han sortit imita
dors. Lamàgiade l’espai dónamolt
de si. “Té una cosa molt potent de
contacte amb la ciutat que el teatre
no et dóna: el vol d’un ocell, les
campanes d’una església, la posta
de sol. Sempre diem que el nostre
tècnic de llum és el sol. Tot això
funcionamolt bé a nivell dramàtic,
ja siguimúsica, teatre o dansa”, re
sumeix Armadàs.
Cada espectacle és únic perquè

sigui una cosa excepcional, i l’afo
rament és reduït. L’espectador s’hi
implica nonoméspel fet de seure a
terra i contemplar o escoltar. Tam
bé amb el seu lliure deambular pel
terrat. “M’agrada tenir el públic
molt a prop perquè t’obliga a dei
xar una mica de marge a la impro
visació i que passi el que hagi de
passar. És més de tu a tu. Li dóna
unaperspectiva nova, la gent hi es
tà molt ficada, l’atmosfera és dife
rent”, explica el ballarí Arias Fer
nández. I l’amfitrió –llegiu propie

tari del terrat– es converteix en
còmplice principal d’una iniciativa
urbana, social i cultural.
Terrats en Cultura està a punt

de començar la temporada de tar
dor, que s’allargarà fins a principi
de novembre. Durant el rigorós hi
vern, els terrats tanquen. Fins a
l’abril o el maig que ve, depenent
de l’arribada del bon temps. La

programació per a aquest setem
bre passa per la música de Yuri
Méndez i Javier Jiménez, els inte
grants de Pájaro Sunrise, i d’Adam
Giles Levy. L’artista anglès arriba
rà aBarcelonadesprésd’actuar a la
Setmana Gran de Bilbao per pre
sentar Unravelled, el seuúltim tre

ball, coincidint amb el Piromusical
de les festes de la Mercè. Per a
l’ocasió s’ha buscat un terrat amb
vista a Montjuïc perquè l’expe
riència sigui rodona, un clàssic ja
dels Terrats: focs artificials i músi
ca en directe.
Aquest setembre també han

convidat Marta Bernal i Glòria
Martínez a pujar al terrat i inter
pretar una versió adaptada del seu
Cabaret, un espectacle d’humor
decadent i esmolat, amb un públic
molt fidel dins dels circuits under-
ground de Barcelona, amb el qual
volen “demostrar que el Teatre
Nacional de Catalunya s’equivoca
de no haver acceptat aquesta
obra”, segons expliquen en la pro
gramació que hi ha penjada al web
Coincidencies.com. Per això, com
fanenmoltes ocasions, convidaran
programadors d’institucions ofi
cials a assistirhi comapúblic. Per
què encara que no és l’objectiu
principal, també treballen perquè
determinades propostes puguin

tenir vida més enllà de les altures.
Aquest ha estat el cas de Petits

monstres, una obra sobre la crisi
dels quaranta concebuda en un
terrat de la dramaturga i directora
d’escena Marilia Samper. Aquesta
va ser laprimeraobrade teatreque
vaprogramarTerrats enCulturael
2013. La proposta va agradar tant
que l’any següent es va reprogra
mar. I elmarç del2015 va fer el salt
a La Villarroel. La programadora
del teatre va veure l’obra com a
convidada en un dels terrats.
El germen del muntatge de Pe-

titsmonstreses remunta a la inicia
tiva Apadrina un dramaturg del
Festival Grec del 2013. Després,
l’associació Coincidències els va
convidar a pujar al seu terrat, els
monstres. “Vaig triar el terrat com
a espai escènic. Era la primera ve
gada que sortia d’una sala de tea
tre. El format és molt especial per
la complicitat que es crea amb el
públic, uns espectadors que tenen
una enormenecessitat de sentirse
a prop dels artistes i aquest format
facilita aquestaproximitat”, analit
za Samper. Així, el públic va poder
participar des de primera línia en
la vida d’Ana, una artista concep
tual de quaranta anys, sense feina,
ni parella, ni fills ni vida sexual,
abocada a tornar a viure a casa dels
pares. “A part de l’atmosfera del
lloc privat, és una vivència diferent
de l’espectacle. Johoprefereixoen
el seucontext original, teniaunen
cant que després no va tenir en sa
la. Tenia altres virtuts, però no
eren les mateixes. Ficarlo en una
salava sercomencaixarlo”, recor
da la directora.
Terrats en Cultura també té po

der de seducció per als que ja s’han
fet un cert nom i volen provar amb
alguna cosa diferent. Paco Contre
ras, músic i cantant més conegut
com el Niño de Elche, va provar el
2014 acompanyat del bailaor Juan
CarlosLérida i va repetir l’anypas
sat en solitari. Entre les actuacions
del Primavera Sound i el Sónar va
fer un aturadaper cantar el seu fla
menc des de les altures dels Ter
rats. I no descarta repetir. La seva
predilecció per experimentar, per
ampliar els horitzons de la seva
música, casa a la perfecció amb la
iniciativa barcelonina. “Són espais
on estàsmolt despullat i t’obliga en
certa forma a crear altres instru
ments per relacionarte amb el pú
blic. La persona que s’asseu a terra
escolta d’una manera diferent; el
repertori també canvia en ser un
espai a l’aire lliure”, reconeix el
cantant, que acaba: “Si hi ha una
cosa positiva d’habilitar altres es
pais diferents dels oficials és el fet
que trenca imaginaris i prejudicis
de la gent”. |

“És una experiència cultural i de
lleure diferent. Assistir a un especta
cle, estar a l’aire lliure, prenent una
cervesa, seure a terra... És tot molt
desitjable”, valora la dramaturga i
directora d’escenaMarilia Samper.
Tan desitjable que un s’atreveix amb
tot. “Per la proximitat i l’entorn, ve

gent a disciplines artístiques que no
anirien a veureles a un teatre. Terrats
en Cultura és sens dubte un espai de
creació de públics”, afegeix Lola Ar
madàs, que pensa, sobretot, en l’èxit
que han tingut les sessions demicro
dansa programades al llarg d’aquests
anys, amb abundant assistència de

persones que no havien anat mai a
veure ballar ningú. Hi ajuda el format:
sempre són espectacles que entre
l’arribada i la sortida, quinzeminuts
de cortesia en els dos casos, no s’allar
ga mai més d’una hora i mitja. I el
preu, esclar, amb entrades populars al
voltant dels quinze euros.

Cada espectacle és
únic, de qualitat,
el públic s’hi implica
i els terrats privats
deixen de serho

En la imatge princi
pal, els ballarins
Arias i Julien a
començaments
d’estiu en una de
les presentacions
d’‘Efil’, el muntatge
en el qual els
ballarins represen
ten la vida i la
mort. La resta
d’imatges són una
selecció d’especta
cles que en les
passades edicions
han pujat als
Terrats en Cultura,
la majoria de les
quals realitzades
per Isaias Fanlo.
Com es pot obser
var, el paisatge
arquitectònic,
l’humà i el cel al
capvespre confor
men escenaris
variats
ÀLEX GARCIA

Al capvespre, amoltsmetres de terra, se citen ciutadans i artistes.Músics, actors, ballarins...
Surten del circuit tancat i pugen als terrats deBarcelona per convertirlos en escenaris
de proximitat. Una fórmula de consumir art que guanya cada copmés adeptes

creadors de nous públics


