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Teatre del 
present

El Conde de Torrefiel (Pablo Gisbert 
i Tanya Beyeler) s’estrenen al Grec 
amb ‘La plaza’: són d’aquí i tothom 

parla d’ells a Europa
Per Andreu Gomila  

 Iván Moreno
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ABANS DE PASSAR pel Grec, La plaza es 
va estrenar al maig a Brussel·les i s’haurà 
vist a Frankfurt, Lisboa, Viena i Atenes, i 
continuarà cap a Zuric, París, Marsella, Berlín, 
Oslo, Gant i Milà. I és que Pablo Gisbert i 
Tanya Beyeler, nascuts al País Valencià, però 
formats i crescuts a Barcelona, són una de 
les sensacions de la creació contemporània 
europea. Tothom en parla. Aquesta última 
obra els confirma com una companyia que 
treballa el present com poques, capaç de 
trencar convencions i seduir molt públic jove.

La plaza no té res a veure amb una plaça de 
toros, oi?
Pablo Gisbert: La plaça és una metàfora del món, 
on estàs obligat a passar, a viure, a conviure. 
Inevitablement, encara que a tots ens agradaria 
viure tancats a casa, estem obligats a viure en 
comunitat per aconseguir amor, transport, 
sexe, menjar, música... Aquesta plaça és aquesta 
obligació. Sense ser pejoratiu.
Tanya Beyeler: És un paradigma social. L’esfera 
més pública.

Sou fills del 15M?
T.B.: Fills, no ho sé. Tenim influència del 15M 
a pesar de... A pesar nostre. Aquell va ser un 
moment històric que ens va afectar a tots per 
igual. El Conde de Torrefiel, professionalment, 
sí que és fill del 15M. Quan nosaltres vam 
començar a treballar, va ser quan tot va caure.
P.G.: Fa set anys, quan teníem 27, 28 anys, tots 
els meus amics van fugir. A Berlín, a Londres, 
a París, a Viena i a San Francisco. A treballar. 
Nosaltres, no. Ens ho vam pensar. Un estiu 
vam anar a Londres, París, i vam veure que era 
una merda, un focus de fracàs, que hi havia 
molta gent jove intentant fer teatre. Quan van 
començar a rebentar les grans companyies de 
teatre, els grans festivals, nosaltres ens vam 
quedar. Pensàvem que aquí hi havia molta feina 
a fer.

A l’obra dieu que el món està governat pels 
morts.
P.G.: Quan neixes, les idees dels morts són les 
que estan presents. La peça va d’això.
T.B.: La gent ha de néixer, experimentar i morir. 
I els errors es repeteixen.
P.G.: La peça ve d’un moment íntim: la 
masturbació davant d’una actriu porno 
morta. És la paradoxa de com pots ejacular 
davant la imatge d’una dona 
morta. Ens preguntem: com pots 
emocionar-te davant d’un quadre 
de Caravaggio si els que hi surten 
estan morts? O llegint Pasolini? O 
mirant la foto de ta mare morta? 
Tu plores o t’emociones, però són 
gent morta. Defenses idees de gent 
morta.

Amb La plaza és la quarta vegada 
que El Conde de Torrefiel heu 
estat al Kunstenfestivaldesarts 
de Brussel·les, però, en canvi, 
serà la primera vegada que sereu 

P.G.: Quan acabes de veure una obra, surts 
al carrer i veus musulmans, rockers, festa, 
turistes, gent anònima. Gent normal a qui tu 
poses cara. Qui diu que el musulmà és dolent? 
Ets tu. Ell no té cara.
T.B.: És un llenç en blanc on projectes les teves 
emocions, les teves percepcions.

Projecteu el text i els actors fan la seva.
P.G.: Ara em truquen d’universitats europees 
per parlar del meu nou mètode teatral. I no és un 
mètode nou, sinó una necessitat. Escric el text 
l’última setmana i, per tant, es projecta. Tothom 
escriu al principi del procés. Jo ho faig al final.

Feu una crítica de la representació. Què és 
més important: la imatge que tenim del món o 
la seva imatge real?
T.B.: La imatge real del món no existeix des del 
moment que cap persona és capaç de veure el 
món tal com és. Som moltes realitats, moltes 
percepcions, que han de conviure, com en una 
plaça. És molt difícil tenir una percepció única 
de la realitat. Cadascú la inventa al seu favor.

Us presenten com el més innovador que s’està 
fent a Europa. Això no us fa una mica de por?
T.B.: Tan ràpid ets trendy com deixes de ser-ho. 
Preferiria ser una altra cosa, però som trendy. La 
idea és superar-ho, arribar a ser un clàssic... No 
hem de pensar en això. Si fas molt, canses.

Tampoc no estreneu una peça cada any...
P.G.: Cada dos anys. I, mentrestant, anem fent 
peces molt experimentals de baix pressupost. 
Moltes vegades no cobrem, perquè el que ens 
interessa és investigar.

al Festival Grec. No és una mica estrany, 
això?
T.B.: Això no sé si es pot dir, però en una ocasió 
Cesc Casadesús, ara director del Grec, em va 
dir: per al teatre, ho teniu molt fotut a Barcelona 
perquè la cosa s’ha tornat molt conservadora... 
Al final, és una qüestió de mercat. Gràcies a 
contextos com la setmana de programadors del 
Temporada Alta, hem pogut mostrar-nos fora. 
Què passa? El circuit de creació contemporània 
en teatre està més desenvolupat a altres països 
que aquí. Hi ha molts artistes, però no hi ha un 
circuit normalitzat.

A Europa, us programen teatres 
convencionals.
P.G.: Sí, actuem a teatres nacionals.
T.B.: Això no depèn de nosaltres, sinó de les 
polítiques culturals. Nosaltres podem anar a un 
teatre de 500 persones en un altre país perquè 
s’ha fet un treball de públics... No infravalore 
el públic d’aquí, però sí que infravalore els 

programadors. No estan a l’altura 
del que el públic podria o voldria 
veure. 

Els vostres actors no tenen cara. 
Per què?
P.G.: Sempre intentem que l’actor 
no parle o que parle d’esquena 
o que parle en off o que el text es 
projecte. Per això porten màscares 
sentai. Volem que l’actor no sigui 
actor.
T.B.: Que la seva personalitat no 
estigui per sobre de la personalitat 
de l’espectador.

“Preferiria 
ser una 
altra cosa, 
però som 
‘trendy’. 
La idea és 
arribar a ser 
un clàssic”

La plaza
Una experiència immersiva i 
psicològica sobre l’obligació 

de conviure amb els vius i 
amb els morts.

SAT! NitBus: N3. M: Fabra i Puig. 5 i 6 de juliol. 22 €.
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Estan de 
moda 
No saben què són les fronteres ni quins són els límits a 
l’hora de crear espectacles. Dansa, circ, teatre, moviment, 
performance? Són barcelonins que entenen les arts escèniques 
com un tot i que treballen el present així com es fa a Europa, 
on sovint els admiren més que nosaltres

ROBERTO OLIVÁN

El teatre del futur?
Fa temps que Roberto Oliván, 
sempre a la frontera entre la dansa 
i el circ, el break dance i les danses 
populars, es demana quin és el 
punt intermedi entre el Sónar +D 
i les arts de moviment. I fa temps 
que escolta la gent del carrer, els 
joves, i veu que les tecnologies 
marquen el camí. La seva resposta 
és Cuculand souvenir, en la qual ha 
intentat sortir de la dramatúrgia 
tradicional i intentar entreveure, 
ens diu, “com podran ser les arts 
escèniques del futur”. Oliván veu 
que “hi ha la tendència a caure en 
la teorització”, cosa que, segons ell, 
paralitza les formes alhora que crea 
“nous estereotips”. I el que cal és 
trencar-los.

 Teatre Grec. NitBus: N0. 6 de juliol. 15-22 €.

SIMONA LEVI

Fora del sistema
Fa deu anys, Simona Levi va crear 
Realidades avanzadas, on parlava 
de la propietat intel·lectual, 
l’espai públic i ironitzava sobre la 
idea de participació ciutadana, 
tot avançant-se al que seria el 
populisme d’avui dia. Va ser una 
pionera. Per això ara hi torna, amb 
la segona part d’aquell espectacle, 
però amb el focus posat en la 
participació. Ella, que diu que no va 
gaire al teatre perquè s’ha cansat de 
decebre’s, no sap què són els límits. 
“Sempre busco el camí més ràpid 
per transmetre una idea”, apunta. 
De fet, el primer que es pregunta 
quan vol crear un espectacle és: 
quin resultat vol aconseguir? 

 Mercat de les Flors. NitBus: N0. Del 9 a l’11 

de juliol. 18 €.

“Fa 2.500 
anys, la 
tragèdia 
grega era més 
contemporà-
nia i interdis-
ciplinària que 
el teatre que 
es fa ara”

Per Andreu Gomila 

 Àlex Serrano

Falsestuff

Nowhere in particular

Realidades avanzadas 2

Cuculand souvenir
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BARÓ D’EVEL CIRK CIE.

El pallasso com a essència
Là, el títol del nou espectacle dels 
Baró d’Evel, vol dir en francès ‘ara’, 
‘aquí’ i ‘allà’. Una manera de fer 
avinent la relació amb el present, 
el dia a dia, de la companyia de Blai 
Mateu i Camille Decourtye, autors 
d’obres mestres com Bèsties on 
desdibuixaven les fronteres del 
circ per parlar amb el moviment, 
les arts plàstiques... “Sempre 
partim del que volem fer, cap a on 
volem anar”, afirma Mateu. Venen 
del circ, però encasellar-los aquí 
seria un error. Això sí, Mateu no 
oblida on ha nascut: “El pallasso 
forma part de la nostra pràctica, de 
com ser en escena, i si parlem del 
present el pallasso sempre hi és”.

 Teatre Lliure: Gràcia. NitBus: N4. Del 8 al 10 

de juliol. 22 €.

AGENCIA EL SOLAR

Al pot petit...
Xavier Bobés ha estat quatre anys 
actuant davant de cinc persones 
al màgic Cosas que se olvidan 
fácilmente, un espectacle que els 
que l’han vist recordaran tota la 
vida. Al Temporada Alta 2016 es 
va aliar amb Jomi Oligor i Shaday 
Larios, artistes provinents del 
circ i del món del documental, 
respectivament, per mostrar 
Primer álbum en un soterrani del 
barri Vell de Girona. Són detectius 
d’objectes. Ara, amb Cuaderno de 
campo, ens passejaran pel Jardí 
Botànic tot descobrint-nos els 
relats perduts de la muntanya de 
Montjuïc.

 Jardí Botànic. NitBus: N0. Del 5 al 10 de 

juliol. 18 €.

AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO

On són els plàtans?
“Fa 2.500 anys, la tragèdia 
grega era més contemporània i 
interdisciplinària que el teatre 
que es fa ara, ja que hi havia el cor, 
danses, rituals i tota la tecnologia 
del moment”. Qui diu això és Àlex 
Serrano, capità de l’Agrupación 
Señor Serrano amb Pau Palacios 
i Ferran Dordal, o, millor dit, la 
companyia catalana que més viatja 
per tot el món.“Si Shakespeare 
ressuscités, diria que està molt bé 
que encara fem obres seves, però 
que no ens oblidem del present, 
que és el que ell feia”, rebla Serrano. 
Al Grec, presenten Kingdom, “una 
festa del capitalisme”, dels plàtans 
de King Kong, amb quatre actors en 
escena i un músic (Nico Roig). Per 
primer cop, els Serrano es queden 
fora de l’escena i només dirigeixen. 

 Teatre Lliure: Montjuïc. NitBus: N0. 4 i 5 de 

juliol. 22 €.

“El pallasso 
forma part 
de la nostra 
pràctica, 
de com ser 
en escena, 
i si parlem 
del present 
el pallasso 
sempre hi és”

 Blai Mateu

Là

Cuaderno de campo
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“‘Falsestuff’ 
demostra com 
ens hauríem 
de sorprendre 
com a 
artistes i que 
categoritzar el 
teatre és una 
mica absurd”

NAO ALBET & MARCEL BORRÀS

Els nens s’han fet grans
Grans, grans, no ho són del 
tot, perquè, tot i que portem 
una dècada veient-los crear 
espectacles, Nao Albet i Marcel 
Borràs encara són a la vintena. 
A Falsestuff compten amb un 
equip multinacional l’objectiu 
del qual, ens comenta Albet, 
és imitar els Exercicis d’estil de 
Raymond Queneau alhora que 
ens explicaran la història d’un 
falsificador d’obres d’art. Ell 
diu que, en el moment d’aixecar 
un espectacle, no es col·loquen 
gaires límits. “Aquesta obra 
reflecteix això, que hauríem de 
sorprendre’ns com a artistes i que 
categoritzar el teatre és una mica 
absurd”, dispara. 

 TNC. NitBus: N3. Fins al 15 de juliol. 23 €.

SÒNIA GÓMEZ, DAVID CLIMENT, PERE JOU

Enemics íntims
Fa dos estius, Sònia Gómez, Pere 
Jou i David Climent van coincidir 
al Tata mala d’Enric Montefusco 
al Grec. I, en un moment, ella 
va etzibar-li a Climent que no li 
agradava el que feia i que sabia 
que a ell no li feia el pes el que ella 
feia. Poc es podien imaginar que 
d’aquella situació en naixeria, 
com diu Gómez, “una curiositat” 
que desembocaria en Nowhere 
in particular, una peça que 
“indirectament és molt política”, ja 
que ha obligat dos artistes diferents 
a tancar-se dins una sala. De 
seguida, afegeix la performer, van 
trobar un punt en comú: el treball 
de cos. I un tema: la celebració de la 
interacció humana. 

 Mercat de les Flors. NitBus: N0.

Del 6 al 8 de juliol. 18 €.

4 grans 
revolucionaris 
europeus

TOP

01.
Katie Mitchell
La reina (exiliada) d’Anglaterra 
ens visita per primera vegada per 
mostrar-nos una paleta teatral 
exuberant, tecnològica, feminista, 
que va del bracet amb una altra 
donassa europea, la premi Nobel 
de literatura Elfriede Jelinek, 
que ha reescrit el mite d’Orfeu i 
Eurídice a Ombra. El muntatge 
ve de la Schaubühne de Berlín i 
barreja teatre i vídeo en directe. 
Mitchell és la gran dama del teatre 
europeu contemporani.

 T. Lliure: Montjuïc. 12 i 13 de juliol. 24 €.

02.
Yoann Bourgeois
És la nova sensació del circ 
francès gràcies a un treball 
total de concepció de l’espai 
i l’assumpció del risc com a 
element escènic. Ve al festival 
Grec amb Minuit i també serà el 
primer cop que el veurem a casa 
nostra. Bourgeois no només s’ha 
format en circ, sinó també en 
dansa. I incorpora totes les arts 
que té al seu abast per deixar-nos 
bocabadats.

 Mercat de les Flors. 15 i 16 de juliol. 22 €.

03.
Jan Fabre
Fa ni més ni menys que quinze 
anys que el gran artista belga no 
passa per Barcelona. I ho farà 
amb Belgian rules, un xou de 
quatre hores en el qual es riu del 
seu país alhora que ens recorda 
tot el que ha regalat a Europa, 
de Rubens a Tintín. Fabre és un 
artista total que ha fet servir el 
teatre per expressar-se. Tant és 
abassegador com detallista.

 T. Lliure: Montjuïc. 20 i 21 de juliol. 30 €.

04.
Milo Rau
Gràcies sobretot al Grec, hem 
tingut la sort de poder seguir, 
els darrers anys, els passos de 
l’artista suís i el seu International 
Institute of Political Murder, 
especialista en un nou teatre 
documental que ens agafa del 
coll per qüestionar la societat 
contemporània. Ens visita amb 
L’assaig. Històrie(s) del teatre (I), 
la reproducció d’un crim homòfob 
a Lieja. 

 T. Lliure: Montjuïc. 29 i 30 de juliol. 25 €.

VOLS MÉS TEATRE?

TIMEOUT.CAT/
TEATRE

 Nao Albet

Falsestuff

Kingdom

Falsestuff


