figura humana ambfigura animal als braços
collage 1953, © Mercè Rodoreda
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Mercè Rodoreda va escriure una obra de teatre i la va titular Un dia.
Però aquesta obra no ens ha arribat. Ara, nosaltres hem volgut fer un
dia per ella. Un espectacle basat en algunes de les seves obres: la
col!lecció de relats Tots els contes, la poesia recollida a Agonia de
llum i la prosa poètica de Viatges i Flors.
“Mercè, viatge i desig” ha estat concebut com un passeig escènic
estructurat per onza càpsules en les que es barrejen la música, la
dansa, la performance, la narració oral i el land art. Un llenguatge
que es nodreix de la gran plasticitat de les paraules i de la capacitat
d’evocar atmosferes dramàtiques que té la universal autora.
Al voltant de trenta creadores de diferents disciplines artístiques
participen en aquest espectacle en el que les accions es desenvolupen
de manera simultània i en el qual l’espectador pot fer-se el seu propi
recorregut al llarg de cada funció. Les creadores han fugit del
realisme i han volgut recrear atmosferes més fantàstiques acostantse a una visió més transgressora del món rodorenià.

“Mercè, viatge i desig” comença amb un senyal musical de
trompeta, la Flor Cavaller des del seu punt de vigilancia ens indicarà
que no hi ha perill, llavors tots els personatges de les càpsules faran
la seva aparició alhora, de forma teatral i col!lectiva i, amb una
coreografia dramatitzada es situaran en el seu propi microespai.
A partir d'aquest moment, les càpsules entraran en acció de forma
alternativa, durant dues hores d'espectacle ininterromput. Cada
càpsula s’ha de entendre com a un microcosmos, un lloc amb sentit
propi que participa alhora d’un univers on la guerra ha deixat una
empremta de destrucció i absència. El pas del temps ha teixit una
teranyina en la que estan atrapats els anhels i l’esperança dels
personatges.
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FIGURES DE DRAMATURGIA
FLOR CAVALLER (personatge d’inici i final de funció)
La seva missió es tocar la trompeta. Viu a dalt de tot i vigila el jardí.
Manté una guerra subtil amb el vent i avisa a les flors de quan han de
sortir o quan han d’amagar-se.
Dramatúrgia a partir de Viatges i Flors
Intèrpret: Ximena Escobar

NENA PERDUDA (personatge de rebuda i d informació)
Van sortir de casa seva tot buscant unes flors i van arribar a aquest
jardí. No saben sortir. Però els hi agrada molt viure aquí, a la soca
d’un arbre, cantant i ballant. Sense créixer. Sempre sent nenes amb
faldilles vermelles. No volen tornar. Elles s’estimen molt ser nenes
perdudes. Hi saben tot el que passa arreu el jardí.
Dramatúrgia a partir de Viatges i Flors
Intèrprets: Itziar Castro, Imma Manresa

CÀPSULES VISUALS. INSTAL!LACIONS
DONA TRASPLANTADA
Al bell mig del sorral, una dona amb arrels.
Dramatúrgia a partir de Viatges i Flors
Intèrpret: Montse Iranzo, Gemma Julià

DONA QUE ESPERA
Asseguda en un banc del jardí, una dona espera. Amb una gàbia,
mirant l’horitzó. Alguna cosa a dins està a punt d’esclatar pels aires.
Dramatúrgia a partir del conte El mar Intèrpret: Karina Vargas

RIU SENSE AIGUA
Abans per aquí hi passava un riu. Però els rius no es queden a viure
per sempre amb nosaltres. Un dia, va desaparèixer. Ara és de sorra.
L’espectre d’un riu. Dramatúrgia a partir de Viatges i Flors

CÀPSULES TEATRALS I MUSICALS

JARDÍ DEL MIRALL TRENCAT
Són flors que parlen d’altres flors.
Dramatúrgia a partir de Viatges i
Flors i entrevistes personals a
Mercè Rodoreda
Creació col!lectiva de:
Susana Egea
Sílvia Ferrando
Blanca Pàmpols
Escenografia i vestuari:
Roger Orra

PARÀLISI
(God first planted a garden)
Una dona dividida. Paralitzada i
dansant al trapezi. Cantant i
silenciosa. Diu que se’n pot passar de
les flors i alhora, li agraden les
flors...
Dramatúrgia de Sílvia Ferrando
a partir del conte Paràlisi
Intèrprets: Resu Belmonte.
Trapezi: Ariadna Martí
Música: César Martínez

ILLA D’AMOR I DE MORT
Tot esperant a qui va marxar a la guerra, una dona escolta la
empremta sonora de la seva absència. Una teranyina al cor...
Dramatúrgia a partir del llibre de poemes Agonia de llum
Creació col!lectiva de:
Mercedes Desclòs, Esther Pallejà

CÀPSULES ÍNTIMES. NARRACIÓ I MOVIMENT
VIATGERES
Dones que expliquen els seus exilis. Maletes plenes d’objectes per fer
camí. Camí ple d’històries.
Dramatúrgia a partir de Viatges i Flors
Direcció: Karel Mena, Carla Caríssimi
Assessorament direcció: Eva Hibernia
VIATGERA
VIATGERA
VIATGERA
VIATGERA
VIATGERA

OMBRA Karel Mena
D’AIGUA Carla Caríssimi
SENSE NOM Teresa Méndez
VERMELLA Mercè Pau
DELIRI Susanna Barranco
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EQUIP TÈCNIC, PRODUCCIÓ I COORDINACIÓ:
COORDINACIÓ
Júlia Bel, Sílvia Ferrando, Montse Iranzo, Teresa Urroz
DRAMATÚRGIA
Júlia Bel, Laura Freijo, Karel Mena col!laboració de Eva Hibernia
ESPAI ESCÈNIC, VESTUARI, UTILLERIA I CARACTERITAZCIÓ
Noemí Btllorí, Elisabet Castells, Marc Montañez
DISSENY D’IL!LUMINACIÓ I COORDINACIÓ TÈCNICA
Arantza Flores
DISSENY ACÚSTIC
Nuño Vázquez
REGIDURIA
Isabel Día, Rosi Díaz
CAP PRODUCCIÓ
Soles Velázquez
PRODUCCIÓ
Institut Català de les Dones (ICD), Projecte Vaca
FOTOS I VÍDEO
Chus Gómez, Adriana Leira, Viviana
AGRAÏMENTS
CCD F. Bonnemaison, M1441 ARQUITECTURA SLP, Nani Valls, Youkali

NECESSITATS TÈCNIQUES, ESPAI I HORARIS D’EXHIBICIÓ:
Les necessitats tècniques variaran segons l’espai i horaris d’exhibició,
ja sigui per la part de llums com de so, creant així un espai sonor i
visual únic per a cada espai. El Passeig ha sigut conçevut per realitzalo en un jardí, però està obert a canvis d’espai, això si, sempre haurà
de conservar el caire intinerant.
CONTACTE:
Itziar Castro 695 186 423 / Karel Mena 695 186 416
www.projectevaca.com
Espectacle estrenat el 24 de maig de 2008 dins de l’any Rodoreda i per encàrrec del ICD a
Projecte Vaca

