Dossier

ferents depenent de la seva ubicació
en cadascuna de les històries. Si a un
espectador li passa un actor a prop,
el té en un primer pla i si li passa
de lluny, el veu en un pla general
(com si es tractés dels plans cinematogràfics).
Avui dia hi ha poques companyies i
propostes de teatre que treballin amb
l’espai com un fet dramatúrgic. En el
nostre cas, moltes vegades he partit
del treball a la italiana i després, a
mesura que he anat avançant, m’he
adonat que aquell espectacle no era
per a un espai d’aquestes característiques i que es podria convertir en un
de nou, molt més interessant, unint
actors i espectadors en un sol món.
En definitiva, el públic està immers
en un espai escènic de forma circular
que l’envolta per totes bandes.
El fet de treballar en espais oberts i
tancats m’ha donat —i ens ha donat— la possibilitat de tenir moltes i
variades experiències. A més, conceptes purament de teatre de carrer els
hem ubicat en espais teatrals i en escenaris tancats, i també ho hem fet a
l’inrevés. Tot això ens ha enriquit i

ens ha obert noves possibilitats de joc
i d’entendre el fet de la comunicació.
Si vols aconseguir que els sentits de
l’espectador estiguin a flor de pell,
pots crear un tipus d’espectacle que et
permetrà fer-ho a través de l’espai.
Per aquest motiu hem muntat espectacles tan diversos, on els cinc sentits
tenen un lloc prioritari. Per exemple,
a Boccato... treballem amb el gust, el
tacte, la vista, l’olfacte i l’oïda de
l’espectador. També hem fet espectacles on la música i l’acció es transformen en un ball, perquè és un altre element on se submergeixen tant espectadors com actors en un mateix fet
col·lectiu, en les mateixes vivències i
en el mateix espai.
Hi ha nous llenguatges de comunicació actual que plantegen el concepte
de l’espai en llocs no teatrals, sobretot en museus, creant performances,
instal·lacions on es viu la relació
percepció-espai-emoció-mirades.
Hem d’estar atents i no deixar de valorar, avançar i jugar amb les percepcions per crear noves sensacions i
nous punts de vista.
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Carme
Portaceli
Directora teatral

Per mi la definició de l’espai és
molt important. Per aquesta raó
sempre treballo amb el meu escenògraf, Paco Azorín, al qual considero
un company de viatge. L’espai, per
mi, ha de ser sempre una metàfora
del món, del món on tu creus que
passa l’acció. No és només un espai
funcional, a mi això no m’agrada;
ha de ser un espai que signifiqui alguna cosa dins del discurs del text
que estic posant en escena. Ha de
sumar dintre del llenguatge que crec
que necessita el text per ser transmès tal com jo crec que s’ha de
transmetre. Lorca diu sobre els actors «que han de salir al escenario
con el vestido de la poesía, pero al
mismo tiempo han de mostrar los
huesos y la sangre», i jo aplicaria el
mateix concepte a l’espai on passa
l’acció: ha de ser poètic, sens dubte,
estem parlant d’art, i ha de ser significant de l’acció.

La definició de l’espai nosaltres la
treballem molt temps abans de començar els assajos. És també una manera d’apropament a l’obra. L’obra és
una cosa viva i es va fent a poc a poc.
Diria jo que l’intent de situar-la dintre d’un espai que la col·loqui dintre
d’un llenguatge és el primer apropament al llenguatge amb el qual transmetré el discurs del text. Hi ha espais
que triguen poc a aparèixer; d’altres,
molt. Depèn de l’obra. Crec que els
elements que definirien els espais del
meu teatre són, per exemple, les repeticions, els loups com si diguéssim. El no-realisme, no-naturalisme.
Espais metafòrics.

Alex
Serrano
Autor i director d’escena

Odio el teatre. Fes memòria. Et conviden fa anys a veure un espectacle.
La cita és prou interessant, no et negaràs a aquesta o a qualsevol altra
oferta bizarre. Entres, t’asseus, us
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