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sinopsi

Demà és l’excusa que ens permet fer realitat dos desitjos com

Demà és la reconstrucció circular inversa d’una història d’amor

a companyia. Per un costat, materialitzar les ganes mútues d’unir

(o no) a partir del final (o l’inici) d’una relació entre dues persones, la

imaginaris amb l’Helena Tornero, una de les millor dramaturgues

Cassandra i el Saül, i els seus amics (o no), la Daniela i el Raúl. Amb els

en llengua catalana que tenim actualment. Per l’altre, el desig (potser

ingredients bàsics habituals d’una història d’amor convencional en un

la necessitat) de parlar sobre la indigència i explorar tots els seus

món que també sembla convencional, un món molt proper al nostre.

possibles significats.

Algunes de les peces, però, no semblen acabar d’encaixar del tot.
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per què
la indigència
(emocional)?
La indigència és la manca de les coses més necessàries a la vida.
Sovint, quan parlem d’indigència, el primer que ens ve al cap són les
persones que dormen al carrer, aquelles persones que certifiquen

helena tornero
i la virgueria
La Virgueria es caracteritza per portar a escena textos amb un

de manera visual i terrible el fracàs del nostre sistema. I aquest és
exactament el lloc des d’on La Virgueria s’interessa i es pregunta:
quines són les coses més necessàries a la vida? Les respostes a aquesta
pregunta són diverses i quasi n’existeixen tantes com persones la
responguin. Així que, quan parlem d’indigència, no només ens referim
a aquella indigència econòmica que aïlla una persona o un conjunt de

marcat caràcter social i polític i trobem en l’Helena Tornero molts

persones de l’accés als serveis més bàsics, sinó que també parlem de la

punt d’unió que ens impulsen a treballar plegats. Treballar amb

indigència emocional, espaial, funcional, etc.

l’Helena significa treballar amb una alta qualitat literària, amb un
grau de reflexió que entenem imprescindible dins les arts escèniques

Així doncs, el projecte de Demà, gira al voltant de la indigència i

i amb una consciència social que és ADN de La Virgueria des de la

ho fa a través d’una distopia que va despullant els quatre personatges

seva fundació. Sense oblidar en cap moment, perquè és marca de La

a través d’un thriller que ens fa riure a estones i ens alerta d’un

Virgueria, la bellesa visual, la importància del que diuen els cosssos

futur no massa llunyà on la contaminació, la pobresa i la brutícia

sense paraula, la música, el vestuari, les llums... en definitiva, posant

ja no existeixen en “el nostre món”. Però, quin és el preu que estem

sempre tots els elements escènics a favor d’una poesia que va de la

disposades a pagar per aquesta suposada pulcritut? On han anat a

paraula a l’estètica passant per tots els racons de la posada en escena.

parar totes aquestes “coses d’abans”?

Posada en escena
A través d’una feina física acurada, es generaran els espais per
on discorrerà la nostra història per portar de viatge els espectadors
i permetre’ls situar l’acció a cada moment. Prescindim, d’aquesta
manera, de tot objecte realista i situem els quatre personatges sobre
unes tarimes blanques, netes, asèptiques. Tarimes que ens col·loquen
en un pla horitzontal sobre una terra bruta que mai (o quasi) no
trepitjaran. I, darrere de tot, allò que ho fa funcionar tot, la màquina
que genera l’algoritme que ens farà, o no, felices per sempre.
El treball emocional dels actors, a partir de sessions
d’investigació al voltant de cadascun dels personatges, es veu
acompanyat per un ambient sonor i unes llums (que quasi es
converteixen en escenografia), explicant-nos, des d’un lloc molt
més intuïtiu, tots els espais i les emocions per on transiten els
personatges de l’espectacle.
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