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Gràcia – del 19 al 21 d’octubre

Eurohouse
de Bertrand Lesca i Nasi Voutsas
intèrprets Bertrand Lesca i Nasi Voutsas
dramatúrgia Jasmine Woodcoock-Stewart i Rina Vergano
producció en gira Edward Fortes
producció Bertrand Lesca and Nasi Voutsas
en coproducció amb FellSwoop Theatre
amb el suport de Bios Athens, Bristol Ferment, MAYK, Wardrobe Theatre,
Camden People’s Theatre i l’Ars Council England
agraïments especials a Marina Tselepi i als participants d’Athens que van compartir
el temps amb nosaltres Remi Cavat, Nikoletta Dimopoulou, Kinthia Voukouvalidou,
Athanasios Papastathis, Christos Christopoulos, Marino Voutsas; Rania, Alexis i
Aphrodite Ligouras per l’animat col·loqui a la casa Souvlaki
aquest espectacle no hauria estat possible sense Fiona Mikel, Jasmine WoodcockStewart, Philippe Le Goff, Rina Vergano, Jonathan Williams, Tegid Cartwright,
Amanda & Kate del MAYK i Helen Edwards

espectacle en anglès sobretitulat en català
durada 1h. sense pausa

seguiu #Eurohouse al twitter
horaris

a les 19h.

preus

29€ / 26€ compra avançada / 24,50€ amb descompte / 18€ Tarifa Plana Abonament
Espectador (per a entrades fora d'abonament) / 15€ grups universitaris, Carnet
Jove, -30 i tarifa Última Fila / 9€ Generació Lliure (últim minut) / 7€ grups de
secundària
pack Eurohouse + Palmyra 42€
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Gràcia – del 19 al 21 d’octubre

Palmyra
de Bertrand Lesca i Nasi Voutsas
intèrprets Bertrand Lesca i Nasi Voutsas
dramatúrgia Louise Stephens / il·luminació Jo Palmer
tècnic en gira Ruth Green / producció en gira Edward Fortes / assessors de
màrqueting Jo Manavopoulou / Pulp & PIth / producció fotogràfica Alex
Brenner
producció Bertrand Lesca and Nasi Voutsas
amb el suport de Croquis BCN, Bristol Ferment, MAYK, Tobacco Factory
Theatres, Ovalhouse i HOME
agraïments a Emma Bettridge & Bristol Ferment; Kate, Matt i Amanda del MAYK;
Owen Calvert-Lyons & Ovalhouse; Atresbandes & Croquis_BCN; Mike Tweddle &
Tobacco Factory Theatres; Hannah Bevan & Nuffield Southampton Theatres;
Institut Français, London; Tom Brennan; Guillaume Cailleau; Rasha Daya; Dan
Foxsmith & Charlotte Josephine; Joon-Lyn Goh; Jessica Hung Han Yun;
Loubaba Mamluk; Fiona Mikel; Hala Omran; Imad Samman; Yasmine Seale,
James Stenhouse, Rina Vergano i Bethany West

la recerca i la creació de Palmyra ha estat subvencionada per la National Lottery a
través de l'Arts Council England

espectacle en anglès sobretitulat en català
durada 1h. 5’ sense pausa

seguiu #blnvPalmyra al twitter
horaris

a les 21h.

preus

29€ / 26€ compra avançada / 24,50€ amb descompte / 18€ Tarifa Plana Abonament
Espectador (per a entrades fora d'abonament) / 15€ grups universitaris, Carnet
Jove, -30 i tarifa Última Fila / 9€ Generació Lliure (últim minut) / 7€ grups de
secundària

pack Eurohouse + Palmyra 42€
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Els dos primers espectacles del tàndem format per Bertand Lesca i Nasi
Voutsas, artistes associats al MAYK de Bristol, s’endinsen en la dicotomia
Orient-Occident. Allà on es desdibuixa la idea d’Europa i la de la barbàrie.

Eurohouse

Premi Summerhall a l’Edinburgh Festival Fringe 2016

Palmyra

Premi Total Theatre Award 2017 Innovation, Experimentation
& Playing with Form a l’Edinburgh Festival 2017
Gran Premi Stockholm Fringe 2017
Premi del jurat al FITT Festival Tarragona 2018
Premi ‘Best of BE’ Festival
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Eurohouse
Dos intèrprets –un de grec i un de francès– ballen i criden, ploren i canten,
estan d’acord i en desacord sobre la vida a l’Eurohouse. Realitzat a mig camí
entre Grècia i el Regne Unit, aquest espectacle presenta una difícil relació amb
la vida, una mirada còmica i negra a les idees fundacionals de la Unió Europea
i a tot allò que s’ha anat perdent pel camí.
Com a artistes europeus, Bertrand i Nasi volien crear una peça a partir del que
va passar durant el referèndum grec de juliol del 2015, quan el 61% de la
població va votar en contra de les propostes de la UE per a la recapitalització
del deute.
Volien presentar la relació complicada, tensa i problemàtica entre la UE i els
seus Estats Membres en el precís moment que la Gran Bretanya decidia si
“sortir-ne” o “quedar-s’hi”.

Palmyra
L’antiga ciutat de Palmira era una de les més ben conservades del món. Rebia
turistes d’arreu fins que el 2015 l’ISIS va guanyar el control de la ciutat, va
destruir-ne els temples, va saquejar-ne les tombes i va fer servir el seu
amfiteatre per executar-hi els enemics.
Un any més tard, després d’haver fet fora l’ISIS de la ciutat, s’hi va estrenar un
concert titulat With a Prayer from Palmyra: Music Revives the Ancient Walls.
A la presentació, l’exdirector titular de la London Symphony Orchestra, Valery
Gergiev, va dir:
Aquí, en aquest gran escenari, el nostre concert a Palmyra és la nostra
crida perquè tothom camini cap a pau i la unitat; que s’uneixi i treballi en
contra d’aquest mal, en contra del terrorisme. (...) Protestem contra els
bàrbars que van destruir monuments meravellosos de la cultura mundial.
Protestem contra l'execució de persones aquí, en aquest gran escenari.
Aquí és on va començar la nostra peça.
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la premsa ha dit...
Eurohouse no és directament una peça sobre política; no parla de la UE de manera
directa. I no menciona el Brexit, gràcies a Déu. Tanmateix, a través de la seva
característica comèdia, crea una mirada molt humana i emotiva sobre el poder, i
acaba amb alguns fets sorprenents: el cinquanta-dos per cent dels joves grecs són a
l’atur, la taxa de suïcidi en els últims anys ha augmentat dramàticament i Grècia
continua paralitzada per una espiral de deute i subjecció. Es tracta d'una peça de
teatre poderosa, important i subtil, que pot fer-te repensar la UE i, encara que no ho
faci, definitivament et farà riure.
Chris White (Exeunt magazine)
Eurohouse és una meditació sobre amb quina rapidesa es trenca la cooperació i
els xulos del pati comencen a afirmar el seu poder quan el camí es fa difícil i les
institucions no tenen els mecanismes establerts per assegurar la igualtat i la distribució
de recursos segons les necessitats. Des de l'inici de l'austeritat a Grècia, l'atur i el
suïcidi entre els joves s'han disparat. Dels fons de rescat que va rebre Grècia, el 95%
va anar directament als bancs francesos i alemanys. Eurohouse és una casa de
bojos, en la qual l'absurd ràpidament es converteix en plors.
Lyn Gardner (The Guardian)
Eurohouse és un comentari fosc meravellosament còmic sobre la creixent relació
turbulenta entre Grècia i la Unió Europea. Una peça que fa que el públic qüestioni
els fonaments i els ideals de la UE, en el sentit de donar-nos la mà i avançar amb
l'altre. Una manera inventiva d'observar la confusió política sense convertir-se en
una paràbola del que és correcte o erroni. Al contrari, ofereix al públic una oportunitat
d’explorar els ideals d'Europa i de pensar en la qüestió que està domina el Regne
Unit en aquest moment: encara volem formar part de la Unió Europea?
Gerogina Randall (Stage Talk Magazine)
[A Palmyra], Pot ser que l'abús sigui una forma d'art? Si és així, llavors Bertrand
Lesca i Nasi Voutsas podrien ser al costat dels Vells Mestres. [···] Lesca i Voutsas
són pallassos, però sense cap bri de tendresa. El que fan no són improvisacions
innocents ni de sentiments naïf. Són actes d'agressió i cicles de violència. [···] Una
maquinària de rellotge estressant. No és només que la parella flirtegi amb perill, és que
no hi ha res com l'agressió controlada. En tota la funció, s'asseguren que estiguem
implicats, apel·len a la nostra simpatia i ens demanen que treballem costat per
costat amb el menyspreu implosiu de Voutsas o l’agressió controlada de Lesca.
Matt Trueman (What's on stage?)
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A Palmyra, Bertrand Lesca i Nasi Voutsas han creat un fort aspirant a la Millor Peça
de Teatre Polític, Edimburg 2017. Com al seu anterior èxit, Eurohouse, sembla un
assaig ben assajat, amb escenes còmiques que exploren com es deteriora la
relació entre els dos intèrprets. [···] Aquesta és la manera com la peça construeix la
seva suggeridora relació amb el títol. Com sabem, Palmyra és el nom de l'antiga ciutat
semítica que va ser el blanc d'una campanya de destrucció massiva per part de l’ISIS.
Palmyra sembla alçar-se, de manera plausible, per tota la regió, i tota la guerra i la
política que comporta. [···] Un treball ben sagnant i també divertit, sinó també seria
l'espectacle més depriment del Fringe. Per ser francs, potser encara ho és. Potser això
és el que fa que les bromes siguin divertides. Però sí. Caràcter propi, sí. Una llàstima
increïble que no s’estigui més temps en cartell. Espero que tingui una llarga i llarga
vida després d'Edimburg.
Andrew Haydon (Postcards from the gods)
Palmyra és una faula aclaparadora sobre el poder, els egos i la guerra. A l'inici de
Palmyra, Lesca i Voutsas passen amb skate, de tant en tant xoquen l’un amb l’altre de
manera ambigua: jugant o expressament. Al final, l'escenari és un espectacle de
destrucció cobert per milers de peces de vaixella destrossada. Es triga menys d'una
hora en passar de la comèdia a la tragèdia, del joc al càstig. [···] Un espectacle
gratificant de veure, sobretot perquè el duo utilitza les diferències físiques entre ells,
l’un alt, l’altre baix, per a un efecte còmic brillant. Són uns excel·lents pallassos,
però fora del món dels pallassos toquen alguna cosa molt més fosca sobre el
poder, l'ego i el conflicte. Es pot llegir com una faula sobre la guerra a Síria i la
incapacitat d'Occident d'intervenir, però és prou àmplia com per ser un espectacle
sobre la ruptura de qualsevol relació i la rapidesa amb què les emocions ens
porten fora de control, les posicions s'enforteixen i comencem a llançar-nos els plats.
Comences per riure i al final et veus espantat i fascinat per la capacitat d'infligirnos crueltat i violència els uns als altres.
Lyn Gardner (The Guardian)
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Grecs, gregues,
som en un moment crític en relació amb el futur d’aquest país.
El referèndum de diumenge no tracta de si el nostre país es queda o no a la zona
euro. Això és un fet i ningú pot impugnar-lo.
Aquest diumenge elegim si s’accepta l’acord o es refusa directament, i segons el
veredicte popular buscarem una solució viable.
En qualsevol cas, vull assegurar al poble grec que la intenció ferma del govern és
arribar a un acord amb els seus socis, en termes de sostenibilitat.
Després de la nostra decisió sobre el referèndum ja van aparèixer sobre la taula
propostes sobre el deute i la seva necessària reestructuració, millors que les que
teníem fins divendres.
Per evitar que es perdin, hem presentat les nostres contrapropostes que demanen una
solució viable, que discutirem de nou aquesta tarda. I per aquest motiu ahir es va
convocar l’Eurogrup de manera extraordinària.
Si el resultat és positiu respondrem immediatament. En tot cas, el Govern grec
continua a la mesa i s’hi mantindrà fins al final. I dilluns, després del referèndum,
estarem en millors condicions per als grecs.
Perquè el veredicte popular sempre és molt més fort que la voluntat d’un govern.
I vull reiterar que la votació democràtica és al centre de les tradicions europees.
En moments molt importants de la història d’Europa, la gent als referèndums ha pres
decisions importants.
Això va passar a França i en molts altres països en el referèndum sobre la Constitució.
Això va passar a Irlanda, on un referèndum va aturar temporalment el Tractat de
Lisboa i la va dur a la renegociació. Irlanda va aconseguir condicions millors.
Per desgràcia, en el cas de Grècia hi ha altres normes.
No hem esperat mai de l’Europa democràtica que entengués la necessitat de donar
espai i temps a un poble per elegir el seu futur.
La imposició dels sectors conservadors més extrems va portar a la decisió d’asfixiar
els bancs grecs. Amb la intenció òbvia de fer xantatge al govern van pagar a tots els
ciutadans.
Realment és inacceptable que en una Europa de la solidaritat i el respecte mutu es
produeixin aquestes imatges de la vergonya.
El tancament de bancs, només perquè el govern va decidir donar la paraula al poble.
I el maltractament de milers de persones d’edat, a les quals el govern, tot i la crisi
financera, va vetllar i garantir que se’ls ingressés la pensió amb normalitat als
comptes.
A aquestes persones els deuen una explicació. Hem lluitat durant mesos per protegir
les seves pensions. Per protegir el seu dret a una pensió digna.
I ens van fer xantatge per firmar la gran reducció de les pensions.
I per això ens hi vam negar.
I per això es vengen.
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Al Govern grec se li va fer un ultimàtum per aplicar totes les qüestions pendents del
memoràndum.
I fins i tot sense cap provisió per al deute i les finances.
No acceptem l’ultimàtum.
La forma òbvia de sortir-ne va ser traslladar-lo a la gent, perquè la democràcia no té
punts morts.
I això és el que fem.
Soc molt conscient que aquests són temps difícils.
Ens van fer el xantatge de demanar-nos dir que sí a totes les mesures exigides pels
creditors i sense cap acompanyament de sortida de la crisi.
Volien que diguéssim que sí a tot, ser com ells, còmplices en la perpetuació dels
memoràndums.
D’altra banda, el NO no és simplement un eslògan.
El NO és un pas decisiu per a un acord millor que pretenem que sigui signat
diumenge, immediatament després del resultat.
És l’opció clara de la gent sobre com viure l’endemà.
NO no significa ruptura amb Europa, sinó tornar a l’Europa dels valors.
NO significa una forta pressió per a un acord econòmicament viable que resolgui el
deute, que repari l’economia grega i la societat.
NO significa una pressió forta per a un acord socialment just, que destinarà la càrrega
en els "rics" en lloc dels treballadors i els jubilats.
Un acord que es traduirà en un curt període, en el qual el país tornarà als mercats
financers internacionals amb la finalitat d’acabar amb la supervisió i la tutela.
Un acord que contingui les reformes per castigar d’una vegada per sempre els qui
s’han beneficiat tots aquests anys del sistema polític.
I que alhora afronti la crisi humanitària, que creï una xarxa de seguretat integral per als
qui actualment es troben marginats, precisament perquè aquestes polítiques s’han
aplicat durant aquests anys al nostre país.
Gregues, grecs,
soc plenament conscient de les dificultats.
Em comprometo personalment a fer tot el que estigui a les meves mans perquè
aquestes dificultats siguin temporals.
Alguns insisteixen en vincular els resultats del referèndum amb la permanència als
països de l’euro.
Diuen, en efecte, que tinc un pla ocult en caso que surti el No, per treure el país de la
UE.
Menteixen expressament.
A més, ja ho sabeu, fa un any vaig ser candidat a presidir la Comissió Europea a les
eleccions europees.
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I vaig dir que les polítiques d’austeritat s’han d’abandonar, que els memoràndums no
són el camí per sortir de la crisi. I que Europa ha de deixar de semblar
antidemocràtica.
Uns mesos després, al gener de 2015, el nostre poble va corroborar aquesta anàlisi.
Per desgràcia, alguns a Europa encara es neguen a admetre-ho.
Els que volen una Europa estancada en l’autoritarisme, tenen incapacitat per a
respectar la democràcia, són els que volen a Europa una associació superficial
adherida al FMI.
Són els polítics incapaços de pensar com a europeus.
Al costat seu, hi ha partits grecs que, després d’haver portat el país a la bancarrota,
ara volen treure’s de sobre aquesta llosa.
Parlen d’un cop d’Estat. Però és la democràcia, no un cop d’Estat; els governs
creditors sí que en practiquen.
Gregues, grecs,
us agraeixo de tot cor la sobrietat i la mesura que demostreu cada hora d’aquesta
setmana difícil.
Us vull assegurar que aquesta situació no durarà gaire més.
És temporal.
Els salaris i les pensions no es perdran.
Els dipòsits dels ciutadans que no van optar per evadir els seus diners a l’estranger no
es perdran per aquest xantatge.
Assumeixo personalment la responsabilitat d’una solució just després del referèndum.
Alhora, insto a enfortir aquest esforç de negociació, us convido a dir no a les receptes
dels memoràndums que destrueixen Europa.
Us convido respondre positivament a la perspectiva d’una solució duradora.
Per obrir una pàgina gloriosa de la democràcia. I una esperança segura per a un acord
millor.
És la nostra responsabilitat amb els nostres pares, amb els nostres fills, i amb
nosaltres mateixos.
És el nostre deure amb la Història.
Gràcies.
Alexis Tsipras 1 de juliol de 2015
líder de Syriza i actual primer ministre grec
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Damunt les ruïnes del famós teatre de Palmira, a Síria, acabat de recuperar
de mans de l’ISIS, el músic adolescent Angel Dayoub canta una antiga tonada àrab:
"Estem tornant, oh amor, tornem".
La veu de 15 anys sura per l'antic teatre romà, molt destruït i després abandonat pels
jihadistes de l'ISIS dijous passat, quan les forces governamentals emparades per
Rússia s’hi van acostar.
"Una mica de destrucció no ens impedirà venir aquí a tocar i a cantar en aquesta
etapa, malgrat el que ha passat", explica Dayoub.
"Vull tocar música i cantar arreu d’on hagi estat expulsat l'ISIS, que odia el cant i
prohibeix els instruments de música", diu desafiador.
La interpretació de Dayoub de la famosa cançó de la diva libanesa Fairuz compta amb
companys músics de totes les edats que toquen violins, la pandereta i l'oud,
l'instrument de corda en forma de pera apreciat al món àrab.
"Estem cantant". Estem tornant "perquè tornarem encara més forts que abans per
reconstruir Síria", diu.
"Tothom es reconstruirà a la seva manera. Volem reconstruir aquest escenari amb la
música i el cant".
La ciutat i les seves ruïnes, designada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any
1980, han canviat de mans diverses vegades durant la sisena guerra de Síria.
En primer lloc, l’ISIS es van apoderar de Palmira al maig de 2015 i va començar a
destruir i saquejar sistemàticament els monuments i temples del lloc durant un brutal
regnat de deu mesos.
Utilitzà el teatre com a patíbul, per a fer-hi execucions, abans de ser expulsat el març
de 2016.
Els jihadistes van tornar a capturar Palmira al desembre, i van fer esclatar el
monument de l’arc quadrifont i una part del teatre.
Els joves músics es van acostar al teatre durant la roda de premsa organitzada per
l'exèrcit aquest cap de setmana, i van tocar per a un públic de desenes de soldats
sirians i russos.
Les explosions encara es poden sentir en la distància, ja que les forces sirianes i els
seus aliats russos continuen l’ofensiva contra l'ISIS al nord i l'est de Palmira.
Els joves músics sirians es van acomiadar a l'amfiteatre romà de Palmira a la roda de
premsa organitzada per l'exèrcit el 4 de març de 2017.
"Daesh (ISIS) volia prohibir-nos el teatre per prohibir-nos cantar, però vull desafiar-lo,
guanyar-lo", diu Maysaa al-Nuqari, un intèrpret d’oud de 30 anys.
Vestit amb una jaqueta de cuir negre i botes de combat, cabells arrissats tenyits d’un
vermell fosc, Nuqari fa gestos a diversos músics propers per unir-se a la jam session.
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"Daesh és la foscor, però la música és llum", diu.
Encara que es desconeix la data exacta de la seva fundació, el nom de Palmira
apareix en una tauleta del segle XIX a. C. com a punt d’aturada de les caravanes entre
el Mediterrani i l'Est.
Es va convertir en una metròpoli rica gràcies al comerç d'espècies, perfums, seda i
marfil de l'Est i es va donar a conèixer als sirians com la Perla del desert.
Els temples de Palmira, els carrers amb columnates i les tombes d’elaborada
decoració ‒alguns dels monuments clàssics més ben conservats de l'Orient Mitjà‒
atreien més de 150.000 turistes l'any abans que esclatés el conflicte de Síria.
Ara, la difícil tasca d'avaluar què en queda, d'aquells monuments celebrats, s'ha deixat
a Wael al-Hafyan, que dirigeix la unitat d'enginyeria del departament d'antiguitats de la
província d’Homs.
Aquest home de 40 anys passeja per la ciutat vella, examina diversos artefactes i
registra les seves observacions en un petit bloc de notes.
Després d'una avaluació preliminar, Hafyan diu que la destrucció addicional es limita al
frontal del teatre, incloent-hi un recambró arcat darrere l'escenari, com també a
l'explosió de l’arc quadrifont.
S’enfonsa quan passa pel teatre i l’arc quadrifont, abans una estructura de 16
columnes que marcava un extrem de la columnata de Palmira.
L’ISIS la va reduir a un munt de pedres en una explosió massiva al gener, considerada
per l'ONU com "un nou crim de guerra i una immensa pèrdua per al poble sirià i per a
la Humanitat".
"És impossible per a qualsevol que tingui un bri d’humanitat no estar trist quan veus
això. Estic trist, i ho estaré molt fins que Palmira torni a ser com era", explica Hafyan.
Però amb l'ajut internacional i el suport de la UNESCO, diu l'enginyer, Palmira es pot
restaurar.
Si li preguntes què en queda, dels famosos artefactes de Palmira, Hafyan es mossega
els llavis i considera la qüestió tranquil·lament.
"Queda tota Palmira, la història de Palmira, ha quedat", respon.
"Algunes esquerdes no poden distorsionar la seva bellesa. La grandiositat del que
Daesh va fer aquí, tots els seus crims, no són ni una esgarrapada en aquest bell i
gloriós rostre que és Palmira".
Damunt del malmès teatre de Palmira, músics sirians canten el retorn
article aparegut a Al-monitor el 5 de març del 2017
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la companyia
Bertrand Lesca
Nascut a França, va estudiar a la Warwick University i a la Royal Academy of
Dramatic Art de Londres. Ha estat assistent de Peter Brook i de Declan
Donnellan en diverses gires internacionals. És membre fundador del FellSwoop
Theatre, on crea i dirigeix. El FellSwoop explora la relació entre la música i la
performance creativa, en col·laboració amb músics i artistes d’arreu del món,
per tal de desenvolupar una nova peça. D’entre els seus espectacles
destaquem Ghost Opera (Lowry, Tobacco Factory Theatres), To Know How
You Stand (Warwick Arts Centre), Ablutions, basat en la novel·la de Patrick
DeWitt (Bristol Old Vic) i Current Location, de Toshiki Okada (Madrid Fringe).
seguiu @lesca_b al twitter

Nasi Voutsas
Es va graduar a l’East 15 Acting School, on va cursar estudis d’Interpretació i
de teatre contemporani. És cofundador de la companyia ANTLER, per a la qual
escriu, actua i fa de músic. D’estre els seus espectacles destaquem If I Were
Me (ANTLER, Soho Theatre/The Bush); Dusk (Fevered Sleep, Young Vic i
gira); Where the White Stops (ANTLER, The Bush); This Way Up (ANTLER);
Maria, 1968 (ANTLER); The Altitude Brothers (Snuﬀ Box), i The Idiots (National
Theatre Studio).
seguiu @nasi_v al twitter

més informació https://bertandnasi.com
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aquest espectacle forma part del recorregut
DECADÈNCIA OCCIDENTAL
com també els espectacles següents:
ÀNGELS A AMÈRICA
de Tony Kushner direcció David Selvas amb La Kompanyia Lliure
Montjuïc. Del 25/10 al 25/11

KINGDOM
creació Àlex Serrano, Pau Palacios i Ferran Dordal
cia. Agrupación Señor Serrano
Montjuïc. Del 12 al 17/02

COM ELS GRECS
de Steven Berkoff direcció Josep Maria Mestres
Gràcia. De l'11/04 al 12/05
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