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SOS per salvar un teatre
El Teatro de los Sentidos ha llançat una campanya de ‘crowdfunding’ per mantenir la seu, el Polvorí de Montjuïc,  

i una poètica que s’adreça a l’emoció. La companyia vol fer temporada estable de representacions

ESCENES

D
iu Enrique Vargas que qui 
ha vist un espectacle del 
Teatro de los Sentidos no 
l’oblida, i no menteix. Pot-
ser els detalls concrets 

s’esmunyen. Però en queda una sòlida 
impressió inesborrable. La d’haver vis-
cut una experiència intransferible, in-
trospectiva, silenciosa i única. Són es-
pectacles aparentment molt senzills. 
Però tenen al darrere hores i hores d’in-
vestigació. Convoquen entre deu i quin-
ze actors per representació. I cada fun-
ció es fa només per a cinquanta especta-
dors que gaudeixen de la proposta un 
per un: no busquen connectar amb pú-
blics, sinó amb persones. I com que no 
hi ha ritual compartit, els intèrprets no 
s’emporten la recompensa de cap 
aplaudiment col·lectiu, com a molt la 
dels comentaris individuals. “Costem 
més del que ingressem, però el que ens 
interessa per sobre de tot és la qualitat 
de l’experiència”, reconeix Vargas, fun-
dador d’aquest col·lectiu que aglutina 
artistes de moltes disciplines i països. 
Els números no surten. Per mirar de ta-
par forats i poder seguir fent camí, han 
iniciat una campanya de crowdfunding 
a Ulule (https://es.ulule.com/apoya-el-
teatro-de-los-sentidos). 

El Teatro de los Sentidos va néixer a 
Colòmbia fa més d’un quart de segle, pe-
rò aviat va traslladar la seu a Barcelo-
na. Des de fa 12 anys, casa seva és el Pol-
vorí de Montjuïc (una de les construc-
cions auxiliars del castell, construït  
l’any 1733 amb un estil semblant al 
d’una masia), que l’Ajuntament els ce-
deix a canvi d’un lloguer. “És un lloc 
amb molta memòria”, diu Vargas. Ca-
pes i capes d’història que li confereixen 
una personalitat singular però al mateix 
temps dificulten el seu ús. Així que han 
pogut, han anat fent obres de condici-
onament per a activitat artística; les jus-
tes i necessàries per poder funcionar, 
perquè d’altres, com fer arribar la línia 
telefònica fins al seu raconet de la mun-
tanya, queden fora de les seves possibi-
litats. El que sí que reben és una subven-
ció municipal, 15.000 euros, que Vargas 
agraeix sincerament però que no els ar-

‘Dramaburg’ 
carrega 

contra la 
tirania de les 

audiències

C
arlos Perelló és periodista. 
Va debutar en l’ofici quan 
les xarxes socials ja havien 
desbaratat la línia de flota-
ció dels mitjans tradicio-

nals. El rigor s’ensorrava decidida-
ment, derrotat per la tirania de les au-
diències. La decepció per la generalit-
zació del model més fosc i qüestionable 
del periodisme i per la necessitat de 
convertir-ho tot en espectacle el va ins-
pirar per escriure Dramaburg, una obra 
de teatre amb el format d’una festa (la 
protagonitza un periodista amb l’en-
càrrec d’informar sobre un gran esde-
veniment cultural) que es presenta del 
8 al 25 de febrer a l’Àtic 22 del Tanta-
rantana. Perquè a més de periodista (és 
un dels tres socis fundadors de la re-

vista Serielizados, promotora del fes-
tival homònim), Perelló és dramaturg. 
Es va formar al costat d’autors que ad-
mira, amb diversos tallers a la 
Beckett, la Sala Hiroshima i 
a la Nau Ivanow.  

“Crec molt en un tipus 
de teatre de creació 
col·lectiva, en què tot-
hom aporta el seu punt 
de vista”, diu Perelló, 
que amb aquesta obra va 
guanyar la beca Desper-
talab, atorgada per la Sala 
Àtrium i la Nau Ivanow. Per 
això el seu text es va enriquir 
amb la participació del director, 
Guillem Gefaell, els actors i la figurinis-
ta. L’obra parla de com els mitjans es-

tan disposats a trivialitzar qualsevol 
tragèdia, a fer espectacle de qualsevol 
tema, per tal d’aconseguir l’atenció 

d’un públic ampli. Ho pateix en 
primera persona el periodista 

que protagonitza Drama-
burg quan es veu engolit 

per la maquinària que vol 
denunciar. “És un tema 
sobre el qual tothom té 
una opinió”, diu l’autor. 
Malgrat això, la intenció 

de Perelló i de tota la 
companyia ha sigut no di-

rigir el punt de vista de l’es-
pectador, sino més aviat expo-

sar uns fets amb tota l’asèpsia pos-
sible, perquè el públic pugui treure 
conclusions pel seu compte. B.G.

riba per a grans dispendis. “Només de 
llum gastem 500 euros cada mes”. 

Les diferents activitats de docència 
per compartir els seus coneixements 
(sobre joc, silenci i imaginació, sobre 
l’acte de l’escolta, so-
bre memòria olfacti-
va, sobre la poètica de 
l’espai) són ara com 
ara la font més sòlida 
de finançament de la 
companyia. Fan cur-
sos i tallers per a mestres i tot tipus de 
públics interessats, un màster i un post-
grau en col·laboració amb la Universi-
tat de Girona. Però la seva activitat en 
educació no es limita a Catalunya. Tre-
ballen molt a l’estranger, a Itàlia, Dina-
marca, Austràlia o Singapur, perquè són 
únics a l’hora de convertir les olors, les 
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pors, les absències i els desitjos en ma-
terial escènic. Encara que si surten tant 
a treballar fora és perquè la sensibilitat 
cap a l’educació ha crescut en altres pa-
ïsos al mateix ritme que ha disminuït 

aquí. 
Dels 25.000 euros 

que voldrien recollir 
per poder anar més 
tranquils durant uns 
mesos, a hores d’ara 
n’han aconseguit 

una cinquena part. “Nosaltres som 
molt pobres i els que més diners ens 
donen també ho son. Els poderosos no 
ho fan”, reflexiona Vargas, antropòleg, 
que en tot aquest temps ha format de-
senes de deixebles. Alguns es van esta-
blir a Hong Kong i coproduiran amb el 
Teatro de los Sentidos un espectacle 

sobre l’art de la guerra que es veurà al 
pròxim Grec. La idea és que aleshores 
el Polvorí estigui funcionant com a es-
pai estable per a la programació dels 
espectacles realitzats per la compa-
nyia al llarg d’aquests anys. Comença-
ran per El hilo de Ariadna, un viatge 
iniciàtic que proposa a l’espectador 
que faci un viatge seguint les petjades 
del Minotaure; un joc a les fosques en 
què la foscor és imprescindible per 
veure-hi i cal silenci per poder-hi sen-
tir. El van estrenar fa un quart de segle 
i varia en cada reestrena perquè els 
seus intèrprets el van impregnant de 
matisos diferents. I cada espectador el 
viu d’una manera molt íntima, perfu-
mat d’aquells elements que confor-
men el segell únic del Teatro de los 
Sentidos. BELÉN GINART
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