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“És una reflexió sobre les
nostres vides i la gent del
nostre entorn: persones
que ja són a la trentena i
continuen fent feines que
no els pertoquen per edat.
Tu t’havies imaginat que, a
35 anys, estaries en un al-
tre lloc i continues com-
partint pis”, expliquen els
membres de la nova com-
panyia Zero10 Teatre so-
bre la seva primera obra,
Fuga de conills, que s’es-
trena avui a la sala La Pla-
neta de Girona (21 h), on
també es podrà dissabte
(21 h) i diumenge (18 h),
abans de representar-se
durant quatre setmanes,
de l’1 al 25 de març, a la sa-
la Atrium de Barcelona.

“Un discjòquei que mes-
cla Bach a les 4 de la mati-
nada. Un conill amb fòbia
de Spiderman. Unes rat-
lles de coca. Un gran eslà-
lom a ritme del David Bo-
wie...” Així es presenta en
societat aquesta agredolça
“crònica d’una frustració”
generacional, escrita i diri-
gida per Martina Cabanas,
coautora dels darrers tres

textos teatrals represen-
tats per Els Joglars, i inter-
pretada per l’actor gironí
Pau Zabaleta, Maria Cirici
i Artur Rodríguez, que
també exerceix de discjò-
quei, amb discos de vinil,
en una obra en què la músi-
ca té un paper primordial,
com l’humor. En escena

donen vida a dos actors
que fan de conills en festes
infantils i un discjòquei
que fa mescles en bars de
mala mort. “El to realista
de l’espectacle evoluciona i
és substituït sovint per un
to més oníric que lògic,
amb uns interludis més
propis de la dansa contem-

porània que del teatre de
text, on els actors s’ex-
pressen amb els seus cos-
sos en moviment”, s’afir-
ma a la sinopsi de l’espec-
tacle, que parla de profes-
sions creatives, però que
no pretén ser una obra cor-
porativista sobre com ha
afectat la crisi la gent del

món del teatre. “El que in-
tentem transmetre ho po-
den compartir altres per-
sones, ja siguin arquitec-
tes o caixers de supermer-
cat. Parlem d’una frustra-
ció generalitzada que és
fruit d’una societat molt
competitiva marcada per
la dicotomia èxit/fracàs”,

diuen. Aquesta “fuga en-
davant” vol ser un mirall fi-
del del que passa al carrer,
fins i tot en el bilingüisme
del text escrit per Caba-
nas, que s’acaba conver-
tint en “un cant a l’amis-
tat, perquè els amics són la
família del segle XXI”.

I tot això es posa en es-
cena amb una narrativa
gens lineal, sinó més aviat
calidoscòpica i impressio-
nista, que utilitzat diver-
sos llenguatges: del teatre
més realista al més visual,
les màscares, el teatre
dansa, la música, etc. De
fet, aquesta combinació
desacomplexada d’ingre-
dients escènics vol definir
la marca de la casa de Ze-
ro10 en futurs muntatges.
A propòsit, el nom de la
companyia és una referèn-
cia al món digital, però
també defensen una visió
analògica de la vida, no no-
més perquè el discjòquei fa
servir discos de vinil –dels
Jacksons i Amanda Lear a
David Guetta i, sí, Bach–,
sinó perquè se senten he-
reus d’una tradició teatral
en què “tot està inventat”
però sempre es pot “copiar
dels millors”. Un exemple:
ahir tenien previst voltar
pels bars de nit gironins,
vestits de conills, i repartir
fulls volander per promo-
cionar l’obra, sense renun-
ciar evidentment a les xar-
xes socials com a eina de
difusió. Ells són els seus
propis gestors de comuni-
tats i, en definitiva, tots els
membres de l’equip són
també “productors” d’una
obra en què han invertit
moltes hores i esforços. ■

a La nova companyia Zero10 estrena avui a La Planeta la seva primera obra, escrita i dirigida per
Martina Cabanas (Els Joglars) a Està interpretada per Pau Zabaleta, Maria Cirici i Artur Rodríguez
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‘Fuga de conills’, el retrat
agredolç d’una generació

Una escena de l’obra ‘Fuga de conills’ ■ ANA MARTÍNEZ

La setena edició del Festi-
val Internacional del Circ
Elefant d’Or es va inaugu-
rar ahir al vespre al Camp
de Mart de la Devesa de Gi-
rona, amb un primer ple
absolut i les 2.206 locali-
tats de la carpa central ex-
haurides. “Més de 27.000
persones ja tenen la seva
entrada abans de comen-
çar el festival”, va declarar
ahir el seu director, Genís
Matabosch. En total, les 14

representacions previstes
–incloses les quatre esco-
lars, dues ahir i dues avui–
signifiquen al voltant de
30.000 entrades. Sembla
que el canvi d’emplaça-
ment del festival, de Figue-
res a Girona, no ha afectat
l’afluència de públic, que
continua sent multitudi-
nària.

‘Contra’ el Barça-Girona
El ritme de venda d’entra-
des és fins i tot bo en el cas
de la funció, en principi,
més problemàtica: la de
dissabte a les 9 del vespre,
que coincideix amb el par-
tit de futbol Barça-Girona.

Segons es remarca en el
web del festival, ara ma-
teix les funcions amb mi-

llors localitats disponibles
són les de dissabte a les 21
h (Espectacle Blau), les de
diumenge a les 11.30 h i a
les 19.30 h (Espectacle
Vermell) i les de l’Especta-
cle Or, la gran final del fes-
tival, amb els millors nú-
meros del Blau i el Ver-
mell, que tindrà lloc dilluns
a les 20.30 h. Les entrades
tenen diferents preus en-
tre 15 i 95 euros, segons la
zona de la carpa, que no té
columnes i ofereix una vi-
sibilitat total de la pista des
de qualsevol punt de la gra-
da. Els infants menors de
dos anys no paguen entra-
da, però sí un euro de do-
nació que anirà destinat
íntegrament a Càritas Dio-
cesana de Girona. ■

a Es va inaugurar
ahir amb el primer ple
i ja amb 27.000
entrades venudes
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El Festival del Circ, molt
a prop de l’ocupació total

El pallasso Anatoliy Okulov, ahir, en una de les funcions escolars ■ MANEL LLADÓ


