GUARET
UN ESPECTACLE A LA RECERCA D’UNA IDENTITAT DESITJADA

SINOPSI
El meu pare va morir l’abril del 2014.
Des d’aleshores he intentat omplir el buit que
la seva mort em va deixar. Anys després,
per atzar, la poesia d’en Damià Huguet va
arribar a les meves mans i de cop, vaig sentir
que aquest buit començava a omplir-se.
Les paraules del poeta em traslladaven a la
meva infància, a les meves arrels, als moments
familiars viscuts… Però també provocaven
en mi un sentiment de contrarietat perquè
moltes d’elles, tot i pertànyer a la meva
llengua, jo no les entenia. Aquest va ser el
punt de partida d’un viatge teatral a la
recerca d’una identitat pròpia i que faig en
escena en companyia de la dramaturga,
na Joana i del fill del poeta, en Biel Huguet.
Vos convid a un viatge on és possible ballar
a Elvis Prestley, fer un trempó, enfrontarse als fantasmes familiars, gaudir de la
força de la poesia de n’Huguet i de la
nostàlgia del súper-8, riuren-se’n dels
koales i expiar malsons turístics. I sobretot,
és un petit però sincer, homenatge al pare.
Aquest és un viatge
m’acompanyau?
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EQUIP
Idea Original i Intèrpret
Pedro Mas
Director
Jose Martret
Dramatúrgia i Intèrpret
Joana Castell
Poemes
Damià Huguet
Espai Visual i Fotografia
Pascal Proteau
Espai Sonor
Mon Joan Tiquat
Il· luminació i Producció
Jenny Vila

COLECTIVO
BANANA-ROS

INFORMACIÓ
• 80 minuts
• Català i castellà
• A partir de 12 anys
• Espais no convencionals
• Mínim 6m x 5m
• La companyia porta tot l’equip
de llums, so i projeccions
• 3 persones en gira

Arrel d’EL VIATGE, una peça de microteatre
que es va representar al psiquiàtric de Palma
al 2016 i que es basava en la vida del propi
actor, en Pedro Mas i la dramaturga Joana
Castell varen començar una col·laboració
teatral que ara s’obre per integrar el director
escènic José Martret i la productora i il·luminadora Jenny Vila.

Fitxa tècnica: https://bit.ly/GuaretFTcat
Vídeos:

Les peces que fins ara ha creat el col·lectiu

Teaser: https://bit.ly/GuaretTeaser

Banana Ros construeixen la dramatúrgia a

Sencer: https://bit.ly/Guaret_VideoSencer

partir de la realitat, creant una fusió entre el

Contrasenya: Guaret2020

gènere documental i la ficció teatral.

PREMSA
Transmet autenticitat i audàcia. No defrauda
en expectatives. Poua en quelcom essencial
i reconfortant: la redempció i la recerca de
qui som mitjantçant algú que [...] troba en
la tradició cultural autòctona – en aquest
cas els versos bells de Damià Huguet – la
universalitat.
Antoni Trobat - Ara Balears

Guaret es una confrontación permanente
de identidades, de personajes con hilos
comunes, del padre-misterio y de la madre
de fuera, de lo atávico con lo universal, de
la nostalgia y el humor, de tributos y amables
ajustes de cuentas [...]
Rafa Gallego - Diario de Mallorca
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