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Una obra en un pis, en un terrat o
unconcert enunabotiga.Els artis-
tes busquen noves fórmules per
arribar al públic sense intermedia-
ris. Festivals com l’Escena Poble-
nou i elRibermúsica els han fitxat.

L’Estratègia Domèstica
Del 27 al 30 d’octubre aBarcelona
Deu projectes formen part del car-
tell d’aquest festival alternatiu en
domicilisqueespromocionaper in-
ternet. “Volemmantenirviva l’acti-
vitat al marge dels grans museus i
teatres amb molts recursos. Està
molt bé que hi siguin, però també
volem demostrar que es poden fer
cosesdesde fora”, explicaQuimPu-
jol.A lavegada, reivindiquen lapos-
sibilitat de fer peces –escèniques,
plàstiques o mixtes– “que no hem
de classificar, ni definir”: “Fer es-
pectacles enpisos és una estratègia
per mostrar coses que surten dels
motlles establerts”. La proximitat
augmenta la intensitat.

Cine Alexandra
Cada dijous
ElprojectedelPentateatreCòmicva
néixerenunrestaurant.Elscomen-
sals esmovien entre la sala, la cuina
i el magatzem per veure cinc peces
breus de teatre enunentornmenys
encotillat queunaplatea. La ideava
quallar i, tot i que s’han traslladat al
CinemaAlexandra, el projecte con-
tinua sent fer obres en espais que
formen part de la vida quotidiana.
Els espectacles, de 15minuts, es re-
presenten simultàniament en una
cuina,elhall, el lavabo,el terrat iuna
sala antiga de cinema, i el públic és
quivacorrent.S’haacabatadormir-
se a la butaca.e

LAURA SERRA
BARCELONA. “Quan vas al teatre o
aunmuseu, tensunamiradaprede-
terminada. Quanvasaundomicili a
veureunaobra,no tensprejudicis”,
explicaQuimPujol,undelsorganit-
zadors de L’Estratègia Domèstica,
un petit festival escènic que té lloc
en diferents pisos de Barcelona.

La cita, que també se celebra en
altres ciutats del món, demostra la
capacitat dels creadors per buscar
sortidesoriginalsa la seva feina.Al-
guns ho fan perquè no troben lloc
als circuits convencionals, d’altres
perquè ho veuen com una fórmula
més impactantperacostar-sealpú-
blic i d’altres fan servir l’extrava-
gància en l’exhibició per captar
l’atenció.Siguicomsigui, cadavega-
da hi hamés espectacles de teatre i
música que es poden descobrir en
espais no teatrals. I tot sovint
aquestes propostes s’engloben en
festivals com els que coincideixen
a Barcelona.

Escena Poblenou
Fins al 24 d’octubre al Poblenou
La performance en pisos d’Esther
Freixaéselcasmésflagrantd’aques-
tasituació,peròtotelfestivalEscena
Poblenou té la particularitat d’es-
campar-seperespaisdelbarribarce-
loní, ja siguin teatres comel Casino
de l’Aliança o llocs singulars com la
biblioteca.En totalhihaurà 14com-
panyies catalanes i estrangeres amb
espectaclesdeteatrefísic,músicaes-
cènica, circ i objectes a preus popu-
lars (màxim, 5 euros). Destaquen,
per exemple, els noms deCaboSan-
Roque,quepresentanouespectacle,
Bestiari; LeoBassi, ambTheBestOf,
i la nova peça de dansa deRosaMu-
ñoziSofiaAsencio,John,Johnny.Pe-
ròlarecomanacióéspassejarpelbar-
ri ianartraientelnasperllocsimun-
tatgesmolt ben escollits.

Ribermúsica
Del 20 al 23 d’octubre a la Ribera
L’espectacle inaugural del festival
serà aquest vespre a la basílica de
SantaMaria delMar: un poema es-
cènic narrat per l’actriuMercèMa-
naguerra amb cançons deRaimon i
unmuntatgeaudiovisual deGuilla-
mino i Miki Arregui que es titula
NouMón.Aquesta“epopeiaurbana
contemporània”, segonseldirector,
JoanPuigdellívol, queacabaràamb
300nouvingutsques’entrellaçaran
amblescolumnesde l’església, sim-
bolitza el diàleg intercultural i el
compromís social delRibermúsica.
Ambel leitmotiv deCatalans... uni-
versals, 100espais del barri (monu-
ments,botigues,bars i restaurants)
s’ompliran de concerts de tots els
estils durant el cap de setmana.

UNANOVA TENDÈNCIA ESCÈNICA

Espectacles en llocs insòlits
Els artistes i els festivals busquen nous escenaris per seduir el públic demés a prop

El cos feréstec d’Esther Freixa
obre l’Escena Poblenou

ANDREU GOMILA

Enscitendimartsalnúme-
ro227delpasseigTaulat.
Al davant de la porta de
l’edificihihaunaquinze-
na de persones que no

han pogut resistir la temptació de
veureunespectacleal salód’unaca-
sa particular. Es tracta deMedea (a
lacarta),d’EstherFreixa.Fapropde
tres anys que el fa, de pis en pis, de
Barcelona a Santa Perpètua de la
Mogodaoenqualsevolaltrepuntdel
país, i ambunabreu estada a l’Antic
Teatre de la capital.

Pugem.Ella és petita i jove. I ens
rep al saló de casa del Joan. Ens as-
seiemencadires i, aunmetrededis-
tància, ensexplicaque faràduespe-
ces, la 2 i la 4, que sabrem que pas-
sade l’unaa l’altraperquècanviade
vestit, i queno faràMedea, sinóque
interpretarà el mite. Fins aquí, tot
normal... Però tot seguit Freixa co-
mençaabellugar-se.Ensmiraatots
de fit a fit, als ulls, ara desafiant, ara
intentant-nosseduir. “Josócaquest

cos”, diu. Un cos que busca la seva
identitat. Fort, flexible i preciós.
Quanacaba lapeça, somenunaltre
planeta. En uns moments, Freixa
canvia de roba i de cara. Tot el que
abans era vida, esdevémort. És una
pietà, una escultura viva. Al final,
ens engalta: “La resta és poesia”.
Ella és poesia, pensem.

L’espectacle ha durat una mica
més de mitja hora. L’organització
treu vi, aigua, raïm i galetes. Freixa
tornaacanviar-sedevestit i es rela-
xa.Elpúblicvolsabercoses, sobre la
sevanuesa tanpropera, comha tre-
ballat l’espectacle, si el públic la
condiciona, l’erotisme dels movi-
ments. El públic vol saber-ho tot.
Està entusiasmat davant l’experi-
ènciadelcos feréstecdeFreixa. Ica-
dapregunta téaveureambl’experi-
ència de cadascú, cosa que la prota-
gonista d’aquesta vetllada no s’està
derecordar-nos.Laballarinanoex-
plica gran cosa. Només que els tex-
tos que recita són de Toni Cots i de
HeinerMüller, l’autor que li va ser-
vir de punt de partida gràcies al seu
Medeamaterial... Després d’haver-
lavist,noméspodemrecomanar-la.
Convidin-la a casa seva.e

Crònica

ALCINE, AL CARRER, A CASA
01. El Pentateatre còmic s’escampa pels

racons del Cine Alexandra. 02. Al Festival
Escena Poblenou, el Collettivo Cinetico.
03. I la performanceMedea (a la carta),

d’Ester Freixa, que es representa
en domicilis particulars.
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