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Tot va començar aMadrid fa
cosa de tres anys, i a iniciativa
de la sala Kubik Fabrik –una
molt activa fàbrica de creació
artísticamadrilenya– i de
la companyia DeCollage.
I tan productiu va resultar
aquell primer intent, que
des de llavors ha conegut ja
diverses repeticions, fins a
arribar a la versió barcelonina
de l’experiència que ara es
presenta a casa nostra. Posats
a buscar-li paral·lelismes,
l’experiment tindria unamica
a veure amb quelcom que
tots heu sentit anomenar,
aquells work in progress que
impliquen la presentació
pública d’unmuntatge que
encara no es dóna per acabat,
i que pot ser objecte de

RAMON OLIVER

LA SALA BECKETT ENS CONVIDA A SER PÚBLIC ACTIU I DEBATRE AMB ELS

CREADORS LES SEVES PROPOSTES ESCÈNIQUES ENCARA AMIG FER

contundentsmodificacions
segons quina sigui la resposta
de l’espectador. I aquí és on ja
comencem a allunyar-nos de
l’objectiu bàsic que s’hamarcat
CROQUIS, que és el nom amb
què es coneix el projecte. Del
que es tracta és que una sèrie
de joves companyies que ja
fa un quant temps que estan
en plena construcció d’un
muntatge escènic en faci un
tast de vintminuts. I que a
partir d’aquest tast, vosaltres
prengueu la paraula, dialogueu
amb els creadors i exposeu el
que cregueu que funcionamolt
bé, no tant o gens nimica de
les seves creacions encara en
gestació. De fet, i a banda del
cara a cara, disposareu també
d’unes targetes en blanc per
deixar constància escrita de les
vostres impressions.

CROQUIS_BCN

DIVERSOS AUTORS I COMPANYIES. DATA: 23 I 24/5. LLOC: SALA BECKETT. POBLENOU.

BATISTA, 15. METRO: POBLENOU (L4). TEL.: 932 845 312. PREU: APORTACIÓ

VOLUNTÀRIA. HORARI: 19.30H.

En ebullició

Ciutat Flamenco

L’APUNTADOR

Així és com està l’olla creativa del
nostre circ. I ‘En Ebullició’ és pre-
cisament el títol amb què es pre-
senta la mostra de companyies
residents que la Central del Circ
organitza amb caràcter bianual,
i de què enguany podreu gaudir
el dissabte 24/5. (8€; 20.30h).
Al llarg de la setmana, els
artistes que ara veureu han estat
treballant una proposta que
enguany portarà el segell de la
companyia Atempo Circ, de què
formen part els tres directors de
l’espectacle final. La seva intenció
és molt clara: es tracta de trencar
esquemes estètics i conceptuals
i fer anar el circ una mica més
enllà de qualsevol previsió. 24/5.
LA CENTRAL DEL CIRC. MOLL DE LA

VELA, 2. TEL.: 933 560 890. www.

lacentraldelcirc.cat

Li fem un últim homenatge a
Carmen Amaya en clau rabiosament
contemporània? El Mercat de les
Flors i el Taller deMúsics volen aco-
miadar-se de l’Any Amaya organit-
zant una edició de Ciutat Flamenco
en què el duende ensmostrarà la
seva caramés agosarada. Al cicle hi
trobarem des d’una sessió Amaya
a càrrec del DJ Dr. Batonga! fins a
Sol Picó ballant flamenc en puntes,
tot passant per la fusió entre dansa
contemporània i flamenc carac-
terística d’Increpación Danza, la
‘Rumba surreal’ deMaruja Garrido,
la flamenca evocació dels fets del
1714 que presenta PereMartínez, el
singular duo format pel sevillà Marco
Vargas i la canadenca Chloé Brûlé o
l’aproximació coreogràfica a l’obra
de Saramago que ofereix Esperanza
Fernández. FINS AL 25/5. MERCAT DE
LES FLORS. LLEIDA, 59. TEL.: 934 261

875. www.mercatflors.cat

Unabiennal plenade circ trencador.

l’Obrador de laBeckett. I no
cal ni dir que, d’acord amb la
filosofia del projecte, cadascun
dels passos que faci l’espectacle
podrà ser seguit bendeprop
per tots aquells que estigueu
disposats a assumir el rol
d’espectadors actius.

Vuit llampecs de creativitat
Femun repàs ràpid del que
us espera al llarg d’aquestes
dues intenses jornades? Aquest
divendres 23/5, la companyia
Los Atomecánicos explicarà
aMadrugar la història d’un
Ròmul i un Remque no tenen
res a veure amb aquells altres
tan famosos i tan antics que van
fundar Roma; de fet, els d’ara
no viuen entre llobes, sinó entre
cabres. La gent d’À Trois Teatre
transformarà elRicard III de
Shakespeare en unRicard de
tercer que encara va a l’institut,
però que, si esclata la bomba
de rellotgeria ficada al seu cap,
pot acabar perpetrantmatances
tan terribles com les del seu
antecessor. La companyia
LaCosa ensmostrarà els estralls
que el pas del temps causa en
l’amistat aViure sota vidre. I
Gaston Core &La Zoológica
ens recordaran aYira, entre
cambreres japoneses que ballen
flamenc i actrius que aprenen
idiomes escoltant radiocassets,
com en resulta de dur crear-se
una identitat pròpia. Passem
a demà, dissabte 24/5? Aquí
tenim Sleepwalk Collective,
que ambDomestica tanca una
trilogia dedicada a explorar la
barreja entre plaer i avorriment
que ha donat fins ara l’encara
adolescent segle XXI. Per la
seva banda, els tres germans
que protagonitzenPell de porc,
la proposta de Brou d’Arts, prou
feina tenen intentant pagar
el deute que han contret amb
unsmafiosos que no estan
per bromes. La Sílvia Navarro
deRentadores ensmostra
una parella que,mentre fa la
bugada, aprofita per repassar
els draps bruts de la seva
relació en crisi. I l’Ana Roca
deBailong ens proposa viatjar
fins a la Xina a la recerca d’uns
paisatges que van inspirar les
imatges de la pel·lículaAvatar
i que ara podrien esdevenir
escenari d’un suïcidi.

De Can Felipa a l’Obrador
Per posar enmarxa l’edicióBCN
deCROQUIS, la sala Beckett
ha comptat amb l’empenta de
la ja esmentada companyia
DeCollage, que va contribuir
decididament a engegar el
projecte original, la col·laboració
de la companyiaAtresbandes
i la complicitat del Centre
CívicCanFelipa. I és que cal
tenir en compte que, dels vuit
futurs espectacles que podeu
començar a valorar aquest cap
de setmana, se’n triarà unque
podrà realitzar el seu període
d’assajos aCanFelipa, per
passar després a exhibir-se a

Quatre dels fragments d’espectacles que passaran pel CROQUIS_BCN.

Digues-hi la teva,
l’espectacle t’ho agrairà


