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Arrenca la nova temporada
de l’Arnau Itinerant amb l’espectacle
comunitari ‘sintítulo’, basat en
una obra inacabada de Lorca

Aquest espectacle, així

Mentre tenen lloc les obres

L’adaptació de l’obra de

com la resta de la prode rehabilitació del teatre, la
Lorca, que gira al voltant dels
gramació de l’Arnau, s’ha
programació és itinerant i
menors no acompanyats, s’ha
decidit de manera assemfusiona arts escèniques,
construït col·lectivament a
bleària entre entitats,
memòria i comunitat amb
partir de tallers amb el veïnat
veïnat i professionals del
projectes d’art urbà com
i es representarà en espais
Estrena
el
12
d’octubre
de
2019
Raval, Poble-Sec i Sant
Arnau Gallery o les jornades
emblemàtics com el Refugi
Antoni
de debat Espai 0 i Creuem el
307, el Castell de Montjuïc o
Paral·lel, el programa de
davant la façana de l’Arnau
www.barcelona.cat/teatrearnau/sintitulo
cultura de proximitat que
oferirà accions artístiques a
l’espai públic

La programació de l’Arnau Itinerant 2019 està a punt de donar el
tret de sortida amb l’estrena de ‘sintítulo’, un espectacle
comunitari i itinerant conduït per la companyia La Danesa i basat
en un text de Federico García Lorca. Aquest espectacle, així com la
resta de projectes de l’Arnau, s’ha decidit de manera assembleària
en el si de la comunitat de l’Arnau, un teatre de titularitat pública i
gestió comunitària. Enguany, la programació tornarà a fusionar
memòries, comunitat i arts escèniques amb projectes com l’Arnau
Gallery, l’espectacle Com menja un caníbal de La Virgueria, les
jornades de debat Espai 0 i Creuem el Paral·lel, el programa de
cultura de proximitat que oferirà accions artístiques a l’espai
públic. El Teatre Arnau Itinerant és una iniciativa ciutadana que
neix per donar resposta a la necessitat d’habitar el teatre Arnau
abans que existeixi, mentre té lloc la rehabilitació de l’espai.
Aquest teatre nòmada es construeix des de la comunitat i des de la
pluralitat, de manera col·lectiva amb les veïnes i veïns dels barris
del Raval, Poble-Sec i Sant Antoni.
El pròxim 12 d’octubre s’estrena ‘sintítulo’,
una obra de teatre de la companyia La
Danesa que està inspirada en la Comedia
s/titulo de Federico García Lorca, un text
inacabat a causa de l’assassinat del poeta en
un context de repressió franquista a l’inici de
la Guerra Civil.
Dirigit per Elena Fortuny i amb dramatúrgia
de Jumon Erra, ‘sintítulo’ gira al voltant d’un
tema de màxima actualitat: els menors
estrangers no acompanyats a qui sovint la
societat gira l’esquena: “La desconnexió de
la comunitat s’acarnissa especialment amb
les persones més vulnerables, els nens
perduts. I això ens va inspirar per a
l’escriptura d’un primer esbós”, expliquen des
de La Danesa. Al mateix temps, l’espectacle
vol provocar una reflexió sobre quina ha de
ser la funció, qui el subjecte i què l’objecte
del teatre, tal com s’ho plantejava el text
original de Lorca.

Es tracta d’una obra de teatre comunitari que
s’ha construït de manera col·lectiva amb
persones del Poble-sec, Sant Antoni i el
Raval: “L’hem creat a partir de tallers que
hem fet amb veïns i veïnes de diferents edats i
procedències, com el taller de hip hop que
vam fer en col·laboració amb el col·lectiu de
rap pels drets humans La Llama”, diu Elena
Fortuny. Gràcies a aquesta experiència, 10
joves del Raval es van animar a participar i
van crear dos temes de rap originals, que
giren al voltant dels menors estrangers no
acompanyats.
Aquest espectacle neix amb l’objectiu de
donar visibilitat i protagonisme a les
diferents comunitats, llengües i
llenguatges presents als barris que
connecten amb l’Arnau i que normalment
estan infrarepresentades als escenaris. A
l’espectacle hi intervenen una trentena de
persones, entre actors i actrius professionals i
no professionals.
L’estrena tindrà lloc el 12 d’octubre a les 18 h
davant la façana del Teatre Arnau i, fins a
finals d’any, es faran una vintena de
representacions, que tindran lloc a espais tan
emblemàtics com el Castell de Montjuïc o el
Refugi 307 del Poble-sec.
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L’espectacle ‘sintítulo’ ha estat possible
també gràcies a Creuem el Paral·lel, el
programa de cultura proximitat que forma
part de l’Arnau Itinerant 2019 i que reivindica
el paper de les arts minoritzades i les arts
vives en la memòria del Paral·lel: “Proposem
projectes educatius i comunitaris amb
l’objectiu de connectar el passat del Paral·lel
amb la nova realitat intercultural dels barris
en què habitem”, expliquen les impulsores del
projecte.
Creuem el Paral·lel està coordinat pels
col·lectius Paral·leles, Transductores, Laberint
Cultura i la Fundació Tot Raval, quatre
entitats amb una llarga trajectòria vinculada
al món del Paral·lel i que es proposen “activar
un teixit de relacions amb persones i entitats
que apostem per un model de ciutat diferent i
que fem comunitat a partir de la cultura”,
diuen.
A més de participar en la creació de
l’espectacle comunitari, durant tot l’any
programaran un seguit de tallers, activitats en
xarxa i accions artístiques a l’espai públic,
amb l’objectiu de reivindicar el Paral·lel com
a frontissa i en cap cas com a frontera.

Entre els projectes que duen a terme,
destaquen un procés de treball educatiu
sobre dones, memòries i interculturalitat amb
l’escola d’alta complexitat Collaso i Gil, que
es farà en col·laboració amb la companyia La
Virgueria. I el programa ‘Veus d’arreu’, un
recopilatori de músiques tradicionals que
representen a diverses comunitats del Raval i
que culminarà amb el Concert de les Corals
del barri, que se celebrarà en el marc del
festival de cultura Ravals el 9 de novembre a
les 12 h al Teatre Romea.
Creuem el Paral·lel també dona continuïtat al
projecte de memòria Relats de l’Arnau, un
arxiu virtual en constant transformació
creat a partir de les memòries i els imaginaris
de les veïnes i veïns i que es visibilitzarà en
diverses de les accions programades.
D’aquesta manera, l’Arnau Itinerant es
reafirma en el seu propòsit d’unir escena,
veïnat i memòries en un mateix projecte
comunitari..
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Es tracta d’un projecte mural de caràcter
rotatiu que vol promocionar tota la diversitat
de l’art urbà local a Barcelona i donar suport
a la innovació i l’experimentació a través de
col·laboracions úniques entre artistes.
Aquesta iniciativa, coordinada per Antoine
Careil i produïda pels col·lectius Difusor i
Street Art Barcelona, converteix l’Arnau en
una galeria a l’aire lliure que canvia d’aspecte
cada mes.
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Durant l’estrena de ‘sintítulo’, l’art urbà estarà
present en forma de rap i també en forma de
graffiti, ja que l’artista Lucas Milà realitzarà
una intervenció en directe al mur de l’Arnau
mentre té lloc l’espectacle. Aquesta acció
s’emmarca en l’Arnau Gallery, una de les
iniciatives que formen part de l’Arnau
Itinerant.
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‘sintítulo’ és el primer espectacle que
s’estrenarà en el marc de l’Arnau Itinerant
2019, però no és l’únic. En co-producció amb
la companyia La Virgueria, al desembre
s’estrenarà Com menja un caníbal, un
espectacle multidisciplinari que hibrida
diferents llenguatges i disciplines com el
teatre, el circ o la música. Isis Martín i Aleix
Fauró signen i dirigeixen un text que planteja
què passa amb aquelles persones que no són
“productives” pel sistema, i ho fan a través de
la història de la Dora, el personatge femení
que condueix tota la història. L’espectacle
s’estrenarà els dies 20 i 21 de desembre a
la Lleialtat Santsenca de Barcelona.

En paral·lel a l’espectacle, els mateixos dies
tindrà lloc l’Espai 0, unes jornades
internacionals que aplegaran diversos
projectes culturals i transformadors per
debatre sobre les polítiques culturals, el
teatre amb comunitat, les mobilitzacions
socials i la creació teatral, entre altres.
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La lluita veïnal és el punt de partida del nou
Arnau, ara convertit en escenari, centre
d’interpretació de la història i la memòria del
Paral·lel, i motor de cohesió del teixit social
del Raval, Poble-sec i Sant Antoni.
La seva identitat va lligada a l’evolució
d’aquests barris, que n’han defensat la seva
recuperació:
Tancat l’any 1999 per un avançat estat de
deteriorament, tota una comunitat
mobilitzada va lluitar perquè el Teatre Arnau
no caigués en l’oblit o es convertís en un
hotel. Diverses plataformes van evitar la
demolició de l’edifici.
L’any 2004, la Plataforma Arnau-Paral·lel va
ocupar uns dies el teatre abandonat per
reclamar un espai cultural alternatiu.
El 2010, la pressió veïnal va fer que
l’Ajuntament comprés l’edifici del teatre
Arnau per 2 milions d'euros a una església
evangèlica xinesa.
El 2012, la Plataforma Salvem l’Arnau va
alertar de l’estat ruïnós de l’edifici i del perill
del seu enderroc.
El 2015, la Plataforma Recuperem l’Arnau va
ampliar la base social amb veïnes i veïns,
activistes i professionals de l’àmbit escènic,
cultural i social en una crida als tres barris
limítrofs al teatre i va redactar un manifest. El
van signar 18 plataformes veïnals, 9 gestores
culturals, 10 periodistes culturals, 7

equipaments i sales, 8 cooperatives socials, 4
entitats d’àmbit acadèmic i administratiu i
professionals escènics de 104 companyies de
teatre.
Entre el 2015 i el 2016 es van celebrar quatre
gales per reivindicar el teatre a la Plaça
Raquel Meller, amb la participació d’una
seixantena de professionals de les arts
escèniques. Una trentena d’artistes d’arreu
del món, a més, van pintar el mur de la façana
de l’antic teatre a iniciativa de l’Arnau Gallery.
L’any 2016 la lluita veïnal va aconseguir que
l’Ajuntament impulsés un procés participatiu
en què es va decidir que l’Arnau esdevingués
un equipament municipal innovador, que
fusionés les arts escèniques, la
recuperació de la memòria de l’edifici i el
Paral·lel, així com el treball amb la
comunitat dels barris contigus.
El 2018, arran de tots aquests processos,
neix el Teatre Arnau Itinerant, un projecte
comunitari per fer bategar el teatre mentre té
lloc la rehabilitació de l’edifici, amb l’objectiu
de tirar endavant un teatre que evoca risc,
creativitat, autogestió i memòria, a més
d’experimentació.
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