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EL VIATGE
(Sinopsi)

E

n un tren de la Xina, entre centenars
de Xinesos i Xineses, hi destaquen dues
dones.
Bruna, està llegint.
Clara, inquieta, esclata:
- I’m fucking tired. Where are you from?
(Bruna estranyada la mira i continua llegint,
però Clara insisteix)
- Hello?
- Hello! ...
Ara sí! Comença el seu viatge …

PASSAPORT
(el perquè d’aquest text)

Aquest text sorgeix de la necessitat de parlar
sobre un viatge emocional, un viatge real a la
Xina i una història d’amor entre dues dones.
Fins a quin punt som o ens sentim lliures per
prendre decisions que ens marcaran un futur?
Fins quin punt necessites escapar del teu país o
escapar de tu mateix?
Que és el que realment necessitem per viure?
Que volem?
Qui som?
Perquè vivim?
D’on venim?
Preguntes que ens hem anat fent i que mai
trobem una resposta clara, només ens podem
basar en l’experiència i en les experiències de la
gent que ens envolta.

Viatjar, crec que és una de les maneres més clares de conèixer-se un mateix a la pràctica. De saber quin son els propis límits, d’entendre que hi ha
moltes maneres de viure. Per mi, viatjar és sentir-se perdut i sol i alhora
estar més acompanyada que mai. És entendre que el control, a vegades,
no esta al teu abast. És viure el present, l’aquí i ara.
A vegades sento parlar, que el fet de viatjar suposa un gran esforç econòmic, que has de ser molt valent, que necessites trobar el moment vital i
altres milions “d’excuses” per no comprar un billet i marxar.
Però el que m’agradaria comunicar és que hi ha tantes maneres de viatjar com persones hi ha al món. M’atreviria a dir que, a vegades, viatjar
pot ser molt més barat que viure a un lloc fitxe, l’únic que necessites, és
tenir l’energia suficient per voler fer-ho, potser amb menys comoditats,
potser d’una manera pròpia i no comuna, potser hauràs de saber quina
és la teva manera però, com tot, no hi ha un llibre per saber com i quina és la
teva manera, simplement has d’atrevir-te a voler viure aquesta experiència.
També hi ha l’excusa de que necessites algú per poder fer el viatge. Personalment, hem vaig passar dos anys per mirar de trobar algú que m’acompanyes
i no ho vaig trobar, així que vaig decidir fer-ho sola i la veritat és que és el
millor que hem podia haver passat.
Tot el que aboca aquesta història, està
basada en una experiència personal i
pròpia i m’agradaria que fos una font
d’inspiració per la gent que sent la
curiositat de saber qui és i quina és la
seva manera de viure o concretament
de viatjar.

En el seu moment també vaig tenir
referents com per exemple l’Aniko
villalba, Marc Serena (amb el llibre
“Això no és africà”), Asha Miró, entre
d’altres autors.
I finalment, la historia d’amor, que
no és res més que una connexió entre
dues dones, que es deixen endur per
el moment i per la situació. Dic “no és
res més” perquè tot i que hauria de ser
una relació normal, encara ens trobem
en que la societat ha de seguir lluitant perquè la igualtat alhora d’estimar, sigui igual entre tot tipus de relacions. L’homosexualitat en un territori aïllat i petit com són les Balears
i encara necessita veu i força per combatre les diferencies
que sorgeixen diariament.

Entre elles dues, hauran de deixar-se sentir, però alhora
es trobaran en situacions que les faràn dubtar i trontollar
terrenys fins ara desconeguts, aquests fets, inevitablement,
les farà aprendre i haver de prendre decisions.
(Marina Collado-Bennasar)

MALETA
(Necessitats tècniques)

L’espectacle és adaptable a tots els
espais teatrals. Així mateix, l’espai i
la posada en escena, poden variar

depenent de les mides de la sala. Ja
que l’escenografia és minimalista,
formada per dues motxilles, una
cinta que marca un camí i dues
caixes de fusta.

PLA
DE
LLUMS

Plano llums "Aqui i Ara"

Puntual

Cenital

Retellat a les linies del terra

L’il.luminació és pot adaptar a
qualsevol espai.

1 Retall

22 PCs

2 Pars

Puntual

Vanesa Román-Herrera
Graduada Superior per l’ESADIB, Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes
Balears al 2010/2014. Formada en el teatre de text i de moviment.
Participa en diferents obres com ‘ La Piel de gallina’ ‘ El jardí dels cirerers’, ‘La
desconeguda vida de Llorenç Moya’, entre altres. Al 2015 crea i és membre
d’elixir teatre dedicat al teatre Infantil i teatre de
creació. Els espectacles que han sorgit des de que és va crear combina
diferents disciplines com: Teatre Infantil ‘ Na Margalideta I el padrí
Bernat a la cova de la bruixa Joana’. Teatre d’objectes: ‘La Barca
de Pedra’.Adaptacions: ‘Fulla endintre’ basada en ‘Terra Baixa’
d’ Àngel Guimerà. Lectura dramatitzada de diferents autors
catalans: ‘Degotís de paraules’ .Petites escenes per a sopar
teatre: ‘Comiat(s)’. I Obres biogràfiques: ‘Banderes al desert’
Tribut a Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Realitza al 2016 un
Estudi de postgrau ERIC de Laboratori l’actor, la memòria i el
document; a l’ESADIB del qual sorgeix un espectacle
‘Experiència Kelly’. Ha realizat cursos amb mestres
Internacionals com Graham Dixon, Stefan
Kaegi, Gabriele Sofia, Corinne Zola, Cía. Philippe Genty i mestres nacionals com Carmelo Gómez, Emi Ecay, Paula Soldevila
i Ana Zamora, entre altres.

Marina Collado-Bennasar
He participat des de l’any 1997 a la mostra de teatre escolar de Manacor. Allà on vaig descobrir la meva vocació d’artista, així
que a l’any 2010 em vaig instal.lar a Barcelona, per formar-me com a actriu al “Col.legi del Teatre de Barcelona”. Durant la
meva trajectòria, he treballat amb directores i directors com Xicu Masó, Marc Angelet, Jorge Picó, Elies Barberà, Marta Montiel,
Thomas Sauerteig, Helena Tornero, Toni Lluis Reies, Joan Antoni Sunyer, entre d’altres.
A la televisió, ha participat al capítol 992 de la serie “La Riera”, TV3,
i a la TV-Movie FASSMAN de Joaquim Oristrell, TV3.
Actualment formo part de dues companyies de teatre, “S’al.lota” i
“La Fil.loxera”, de les quals també he estat una de les fundadores.
Anteriorment he participat amb la cia. De mel i sucre, que vàrem
fer l’espectacle “Sis Misteris”, on vàrem guanyar diversos
premis, entre d’ells el de millor interpretació femenina a nivell
nacional, per els Premis Buero Vallejo (Madrid).
Amb la companyia la Fil.loxera, hem fet dos espectacles,
“El nen mort damunt la vorera” dirigida per Pere Farran i
“Estiu” escrita i dirigida per l’Helena Tornero, fent temporada
a El Maldà i gira per Catalunya.
A l’any 2013 em vaig introduir al món del cinema fent el
“Master d’interpretació davant càmera” a l’escola El Timbal.
També ha fet diversos cursos de Clown amb la Lluna Albert, càmera amb Esteve Rovira, Laura Jou, Joaquim Oristrell, Judit Colell,
entre d’altres. Un curs d’escriptura creativa amb l’Helena Tornero i
“ViewPoints” amb Carlota Subirós.
A més de classes particulars de veu amb Marta Montiel.

L’AVIÓ
Continguts

Aquí i ara, està inspirada en la pel.lícula “Before the sunrise” de
Richard Linklater.
Partint de la base del guió d’aquesta pel.licula i en una experiència
real d’un viatge, hem creat una història totalment inventada, de
dues dones que es troben a la Xina, allunyades de les seves arrels
mallorquines i de com aquest encontre casual entre elles, les marcarà per sempre.
Hem treballat amb dos personatges totalment oposats on aparentment no tenen res a veure i on possiblement en un altre context no
tendrien cap motiu per conèixer-se i connectar. A partir d’aquí tot
ho hem anat construint a base d’improvitzacions i d’una l’interpretació molt real que et fa entrar a la història des del primer moment,
des d’uns personages complexos, vius i plens de contradicions.

Objectius

Aconseguir que el resultat de la peça tingui càrrega emocional,
que transiti de manera viva i real, gràcies a la creació conjunta del
matrial, que respecte i potencia la naturalesa i sensibilitat de cada
actriu a la sala d’assaig. Que l’espectador pugui fer un viatge emocional a través de l’amor, de la cultura oriental, i d’una generació
que s’allunya de les seves arrels per, precisament, coneixe-les més.
Volem transmetre vitalitat, joventut, inquietuds, ganes d’arriscar i
de conèixer els límits d’un mateix.
Aconseguir que el públic construeixi l’última part de la lectura del
espectacle, que reflexioni sobre els límits personals i l’arriscar-se
en les decisions vitals.
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