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Arriba «Equilibristes», robra sobre 
l’amistat que va néixer d’uns tuits
Els sabadellencs Mireia Izard i Roger M. Puig inicien la gira a L’Estruch

Núria Deulofeu,
Sergi Cervera i Ester 
Piera protagonitzen 
Equilibristes, que surt 
per primer cop de 
Barcelona i es veurà 
aquest dissabte (18h) 
a L’Estruch. La llavor 
del projecte va ser un 
intercanvi de tu its  al 
hashtag #postfunció.

CARLES CASCÓN

Sergi Cervera, Núria Deulofeu i Ester Piera donen forma al «pensament desordenat d’una núvia»

L’antiga colla de l'in s titu t es 
retroba al casament d ’una de 
de les noies i allà es planteja 
la hipocresia de les am istats 
i els artific is amb què envol
tem les relacions. Però va més 
enllà i, amb alguns salts tem
porals, Equilibristes «també 
acaba parlant de qüestions 
bàsiques com la fe lic ita t, la 
por... Tothom es queda amb 
allò de què passaria si no tin 
guéssim por».

Ho explicava ahir Roger M. 
Puig, que comparteix drama
túrgia i direcció del muntatge 
amb la sabadellenca Mireia 
Izard, periodista cultural d ’àm
plia trajectòria (Catalunya 
Ràdio, iCat, ComRàdio...) que, 
després d 'asseure's a moltes 
platees, ara debuta «a l ’altra 
banda».

El text original és d ’ella i 
arrencava amb el plantejament

de l'am is ta t com «un concepte 
idealitzat, analitzat i alhora 
inexplicable». Izard es pre
guntava «per què connectem 
amb una persona en concret
0 quin és el fràgil equilibri que 
fa que una relació es mantin
gui al llarg dels anys i no es 
trenqui».

El procés de reescriptura 
del text ha esta t im portant i a 
quatre mans amb el director
1 autor Roger M. Puig. que és 
de Cerdanyola del Vallès i viu 
a Sabadell. L'anècdota és que

«l'espurna» del projecte va sal
ta r al Twitter entre persones 
que parlaven de teatre amb el 
hashtag #postfunció però no 
es coneixien.

La vida en uns tu its
Un va llançar la idea de fer una 
obra pròpia i, després d'una 
primera cervesa per parlar-ne, 
Izard i Puig van donar forma a 
Equilibristes, que es va estre
nar a la Nau Ivanow l’estiu pas
sat i s 'ha  pogut veure entre el 
29  de gener i el 9  de febrer a

TAImeria Teatre.
Que el primer teatre que tre

pitgen fora de Barelona, aquest 
dissabte, sigui L’Estruch de 
Sabadell, els fa «molta il·lusió» 
(atenció: la funció és excepcio
nalment a les 18 hores).

El fenomen dels tu its  s'ha 
allargat, ja  que ha retroalimen- 
ta t el muntatge. «Ei boca-orella 
funciona m olt via tu its , ha vin
gut molta gent a veure'ns grà
cies al Twitter», diu Puig, que 
ha partic ipat en la direcció i 
autories d 'obres com Catàstro

fes (Sala Beckett, 2012), Com 
els vells temps (Sala Porta 4, 
2013) o La flor de paper (Obra
dor de la Sala Beckett. 2013.

Mireia Izard, que treballa 
actualm ent de guionista al 
M atí de Catalunya Ràdio i de 
professora associada a la 
Facultat de Comunicació de 
la UAB. assenyala que Equili
bristes és «un espectacle que 
ens situa entre el somni i la 
vigília, entre el record i la reali
ta t. I és que, sovint, per arribar 
a descobrir qui som ens hem 
d 'a trevir a mirar cara a cara 
allò que menys ens agrada.

— m—

Roger M. Puig: 
«Parla tam bé de 

què passaria si no 
tinguéssim  por»

Ens hem d ’encarar a situaci
ons lím it sense màscares i 
sense xarxa». L'escenografia 
de Mònica Gálvez i Elisenda 
Pérez i el vestuari de Núria 
Cabeza són claus per als sa lts 
entre el present í el passat.

3 actors, 8  personatges
Els actors, que també han col- 
laborat en el text i la direcció, 
són Sergi Cervera (Good Níght, 
Whitney!, Barcelona, ciutat 
neutral, Marhaba, Mà-EI poder 
del cos, Acting ImproShow a 
Los Ángeles...), Núria Deulo
feu (Ventdelplà, 13 anys i un 
dia, Canal i Món 3x1, a més 
de locutora i presentadora...) i 
Ester Piera, amb experiència al 
teatre infantil i juvenil, la Com
panyia Condenados i el món 
àudio-visual. Tres intèrprets 
per a vuit personatges dife
rents en el «pensament desor
denat d ’una núvia» m

Dansa amb Janet Novàs, 
divendres a L’Estruch
Joan Casellas dirigeix un seminari

as.

La ballarina i coreògrafa gallega Janet Novés presenta «Who will save me today?»

REDACCIÓ

La Fàbrica de Creació de les 
Arts en Viu municipal, L'Es- 
truch, es reactiva aquest cap 
de setmana. Aquest divendres 
la ballarina i coreògrafa gallega 
Janet Novàs presenta Who will 
save me today? (21h.; 5 euros), 
«sorgit del constant conflicte 
que li provoca la convivència 
social i la tensió de sentir-se, 
en ocasions, fora de lloc».

Novàs ha treballa t com a 
intèrpret en diverses compa
nyies per festivals nacionals i 
internacionals, amb nombro
sos guardons, com el segon 
premi del XXI Certamen Coreo
gráfico de Madrid (2007).

L’equipament del carrer

Sant Isidre, 140, acull també 
aquest divendres una nova 
sessió  del seminari «(Art d ’) 
acció inmediata (1990-2010). 
Dues dècades de performance 
a la península ibèrica», dirigit 
per Joan Casellas.

Es fa cada divendres de 
març i abril en col·laboració 
amb l’ Escola Illa i amb assis
tència gratuïta.

Es pot avançar, d 'a ltra  banda, 
que ja  s 'ha obert la convocatò
ria de ‘residències’ a L’Estruch 
pel període de l ' l  de ju lio l al 
31  de desembre de 2014.

L 'adm issió de sol·licituds és 
fins el 4 d 'abril (www.lestruch. 
cat) i s ’han obert línies de con
vocatòria per a dansa i nous 
form ats escènics, circ, arts

visuals-performance, Sabadell 
obert (artis tes visuals locals), 
projectes multimèdia i projec

tes  m ultifònics. Els artis tes 
seleccionats podran accedir a 
diversos serveis de l’equipa

ment com les sales d ’assaig, 
el Medialab, l'espai multimè
dia o el teatre ■


