LA RUTA DE LA PALTA
PROJECTE INGENU

Origen del projecte
El projecte de La ruta de la palta està impulsat per Nau Ivanow i Projecte Ingenu.
La Nau Ivanow fa temps que concentra els seus esforços en la internacionalització
de projectes escènics independents i en experiències d’intercanvi artístic.
Cada experiència d’intercanvi solen ser anys de contactes i treball previs. Així van ser
les prèvies amb Espacio Checoeslovaquia (un centre cultural d’iniciativa privada amb
principis fundacionals molt similars a la Nau Ivanow) fins que el treball va sintetitzar
en una experiència d’intercanvi artístic entre maig i juny de 2018 a Santiago de Xile.
La trobada, d’un mes de durada, estava

liderat artísticament per Projecte Ingenu

acompanyats de 5 intèrprets xilens (actors, actrius, performers, ballarins i ballarines).
L’acció va ser recolzada per l’ICUB (Institut de Cultura de Barcelona) i el Ministeri
de Cultura (AC/E).
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Origen del projecte
Les experiències d’intercanvi són necessàries en una societat culturalment madura per estimular un acte creatiu més ric i complex, conscient de la varietat de mirades possibles. Són també necessàries per possibilitar vies de producció internacionals, cada dia més imprescindibles per a la materialització d’alguns projectes.
Finalment,

l’intercanvi

també

pot

beneficiar

el

públic

si

se

li

involu-

cra en l’experiència. L’obertura d’aquestes finestres d’oportunitats és fruit
d’un treball silenciós i constant. L’intercanvi en si mateix ja és una finalitat. Sí, a més, l’experiència és satisfactòria i sòlida com per poder sintetitzar-se en una proposta de producció, l’esforç haurà valgut doblement la pena.
És el cas de el present projecte. Les tres potes del projecte van començar a parlar de la
possibilitat de seguir la feina i liderar una producció des del mateix moment en què es
va acabar la residència d’intercanvi. Així doncs, la Nau Ivanow, com a líder del projecte,
es planteja la proposta com una experiència d’anada i tornada. L’anada ja es va produir
(Santiago de Xile, maig-juny 2018) i es va plantar la llavor per a una volta (Barcelona
juny-julio2020) on l’equip xilè es desplaçaria a Barcelona per unir-se a Projecte ingenu
i acabar l’experiència artística tancant un procés de creació. A partir de la tardor de 2020
la producció podria tornar a Sud Amèrica i exhibir-se en l’Espacio Checoeslovaquia i en
altres festivals i centres de Llatinoamèrica amb els que ja s’han mantingut contactes.
Amb aquest projecte, la Nau Ivanow, aconseguiria tancar el cercle iniciat anys enrere
i acabar sent la promotora d’una producció amb vincles als dos costats de l’Atlàntic.
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Sinopsi
La palta és el nom xilè per a l’alvocat. Quan fa dos anys Projecte Ingenu viatja a
Santiago de Xile en un intercanvi artístic a l’Espacio Checoeslovaquia, es troba en
plena vaga de consum de palta: els preus de l’alvocat havien assolit uns màxims
històrics que el feien inassumible als autòctons. L’especulació havia arribat al
consum d’un aliment bàsic per als xilens per culpa de l’exportació massiva del
producte a Europa i als Estats Units. Al mateix temps, aquí es lloava sobre
manera l’alvocat per les seves propietats nutricionals i se l’incloïa en totes les
dietes vegetarianes, veganes i superhealthy. Es feia evident que la colonització no havia
acabat, tal com expliquen els llibres d’història, senzillament havia canviat de forma.
La ruta de la palta és un viatge que va des d’un restaurant vegà ple de turistes a les
Rambles de Barcelona, fins a indrets desertitzats per culpa del conreu extensiu de
l’alvocat xilè. Des de la privatització de l’aigua per part de Pinochet, fins als efectes del canvi climàtic al pantà de Siurana; des de les cançons de Víctor Jara fins a
les d’Ovidi Montllor; de Violeta Parra fins a Maria del Mar Bonet; de Joan Brossa a
Nicanor

Parra;

des

de

l’assassinat

de

Salvador

Allende

al

de

Salva-

dor Puig Antich; des de la plaça Urquinaona a la plaza Italia; des de preguntar-nos com de compartida és la nostra història, fins a celebrar-ho.
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Fitxa artística
Direcció: Marc Chornet Artells
Interpretació: Georgina Avilés, Cristian Chaparro, Toni Guillemat, Neus Pàmies,
Martí Salvat, Xavier Torra i Gerard Marsal
Escenografia: Marc Chornet Artells
Vestuari: Projecte Ingenu
Música i Espai Sonor: Gerard Marsal
Disseny de so: Xavier Calvet i Gerard Marsal
Il·luminació: Marc Chornet i Pol Queralt
Responsable tècnic: Xavier Calvet
Fotografia: David Ruano
Producció: Nau Ivanow, amb el suport del Grec 2020 Festival de Barcelona i la
col·laboració d’Espacio Checoeslovaquia
Espectacle en castellà i català.
Durada 1h 35min
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Fitxa tècnica
LLUMS:
7 PC 1KW
10 FRESNEL 1KW
10 PAR 64 cp62 (nº 5)
3 Retall 25-50º 1KW
Maquina de fum (dmx CH 48)**
Taula de llums programable de 48CH
Filtres: L-711; 158; 079; 502; 158; 257
4 Peanes
SO: (el control està a escena)
Taula de so digital Behringer X32 Compact**
1 sm 58**
1 Beta 98**
1 Shure SH 55**
2 Micros Sense Fil solapa**
1 Micro omnidireccional de diafragma petit**
Caixetí escenari a taula de 8 inputs
4 Peus de micro alts
1 Peu de micro de sobretaula
ESCENOGRAFIA:
4 TARIMES ROSCO (2 a 0.6m i 2 a 0.8m d’al/lçada)
Moqueta 8x6m**
** Material aportat per la companyia
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El procés de creació
Amb la voluntat de fer un seguiment i donar visibilitat als processos creatius de les
obres que es gesten a la Nau Ivanow neix el Proyecto Bitácora.
Més enllà de mostrar assajos, volem endinsar els i les espectadores, els i les programadores i tothom que vulgui, en els processos de creació que es desenvolupen dins
la Nau, oferint-los la possibilitat de conversar-hi i formar part d’aquest treball i investigació teatral a través de plataformes digitals, abans que aquest arribi als circuits
d’exhibició.
Trobareu l’evolució i els detalls del procés creatiu de La ruta de la palta a:
www.nauivanow.com/proyecto-bitacora
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La companyia Projecte Ingenu
Projecte Ingenu és una companyia catalana nascuda fa cinc anys. La seva trajectòria s’ha caracteritzat per una visió humanista de la teatralitat, punt nuclear on pivota la seva pulsió creativa. Des del convenciment d’aquesta lectura humanista de
l’ofici d’actuar, Projecte ingenu ha promogut tallers i dinàmiques fora de teatre,
amb gent no professional, amb la finalitat d’enriquir la seva metodologia de treball.
Fins ara han portat a escena la seva Trilogia Shakesperiana (Hamlet, Romeu i Julieta i
Vaig ser Pròsper) i la Trilogia de la Insatisfacció (Yerma, InFaust i La Dona Pantera).
La vocació de la companyia és ampliar horitzons i internacionalitzar el seu treball
artístic. L’objectiu és lent, però en menys de 5 anys Projecte ingenu ha obert camins
gràcies a la presència al Festival Internacional d’Almagro, al Festival Shakespeare de
Neuss (Alemanya), Teatre Kamikaze (Madrid), Clásicos en Alcalá (Alcalá d’Henares)
o les experiències de la mà de la Nau Ivanow com Santiago de Xile i Creative Lenses.

La ruta de la palta - Projecte Ingenu / Nau Ivanow

Equip artístic
Marc Chornet
Llicenciat en Direcció i Dramatúrgia per l’Institut de Teatre de Barcelona i
en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Membre fundador de Projecte Ingenu, ha dirigit per a la mateixa companyia Hamlet
(juntament amb Raimon Molins, Sala Atrium 14-15) aconseguint un esment especial de
Jurat d’AlmagrOFF’15; Top Girls de Caryl Churchill (Teatre Akadèmia 15-16), Romeu
i Julieta (Escenari Brossa 16-17), Yerma (Barcelona - Teatre Akadèmia 16 i 17 i Madrid
- Teatro Pavón Kamikaze 18), Vaig ser Pròsper (Escenari Joan Brossa, 2018) InFaust
(Octubre 2018, Teatre Akadèmia) i La Dona Pantera (Escenari Brossa, març 2019).
També ha escrit i dirigit No obstant això hi va haver un moment en què tot
va ser possible a partir de textos de Josep Maria Muñoz Pujol a la Sala Tallers de Teatre Nacional de Catalunya. Ha col·laborat en la direcció i dramatúrgia de la inauguració del Festival Grec de 2014 amb la Fura dels Baus en l’espectacle MURS. Al 2014 va ser ajudant de direcció de Xicu Masó a la primera
edició del TNC, la jove companyia del TNC i l’Institut de Teatre de Barcelona.
Martí Salvat
Llicenciat en Interpretació per l’Institut de Teatre de Barcelona, segueix la seva formació amb classes específiques de teatre físic, arts performatives i teatre de vers.
En teatre l’hem vist recentement a El Rei Lear dirigit per Lluís Pasqual i en L’Onada, les
dues al Teatre Lliure de Barcelona. Regaliz (Festival Grec’13, Sala Beckett), en l’espectacle juvenil Els guapos són a els raros estrenat al Teatre Gaudí i El vídeo no el veurà
ningú de Martin Crimp, muntatge dirigit per Carme Portaceli (Festival Grec’12 , CDN).
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En la seva carrera també destaquen dos espectacles de carrer: La ira dels peixos muntatge inaugural de FiraTàrrega’14, coproduït amb la companyia de
teatre de carrer xilena La patriótico interesante i Fuenteovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas (espectacle guanyador de la III Certament Internacional AlmagrOFF i Premis Max’15 a la millor adaptació teatral). Signa també la co-direcció d’ Incert muntatge de circ guanyador dels premis Zirkòlika 2014.
Xavi Torra
Llicenciat

en

Art

Dramàtic

per

l’Institut

de

Teatre

de

Barcelona.

És membre fundador i actor de la companyia PROJECTE NISU amb la qual ha
participat, sota la direcció de Nicolas Chevalier, en obres com Vamos a por Guti
(2010), Badall 2.0 (2013) i Shell (2014) i Teenage Dream (creació col·lectiva).
Ha participat en muntatges com Tot és just (Dir. Pep Tossar, 2011), Advertència per a
embarcacions petites (Dir. Joan Castells, 2012), Fuenteovejuna, breve tratado sobre las
ovejas domésticas (Dir. Ricard Soler , 2012 - guanyadora d’un PREMI MAX a la Millor
Adaptació Teatral), Macbeth (Dir. Pere Galiza, 2012), Només Ricard (Dir. Pere Galiza,
2013), 014, Hamlet (Dir. Marc Chornet / Raimon Molins, 2015 - menció especial de Jurat de AlmagrOFF’15), La fórmula de la Felicitat (Dir. Mireia Trias, 2015), Carroussel
(Dir. Jordi Centelles/Laia Alzina, 2015) i F.A.M.Y.L.I.A (Dir. Barbara Mestanza, 2015).
Al 2015 participa com a ajudant de direcció al costat de Marc Chornet (Top Girls de
Caryl Churchill, Teatre Akadèmia) i Israel Solà (Sobre el fenomen de les feines de merda, Teatre Tantarantana). Al 2016 participa en els muntatges Dramaburg (Dir. Guillem Gefaell, Sala Atrium) i Romeu i Julieta (Dir. Marc Chornet, Escenari Joan Brossa).
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Toni Guillemat
Graduat en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona i anteriorment estudia al
Col·legi de Teatre de Barcelona.
Recentment ha treballat sota la direcció de Carlota Subirós a Maria Rosa a Teatre Nacional de Catalunya i va participar de la segona producció de Geronimo Stilton sota la
direcció de Lluís Danès.
Se l'ha pogut veure en produccions com Farsa d'Albert Mestres dins el Festival Grec
2016. Treballa sota la direcció de Pau Massaló a La norma de l’extinció estrenat al Festival Fringe Madrid 2014 i A House is Not a home peça a partir d'Interior de Maeterlinck.
Treballa a Hamlet de William Shakespeare sota la direcció de Raimon Molins i
Marc Chornet a la Sala Atrium obtenint Mención Especial del Certamen AlmagrOFF'15, La Nau dels Bojos, La partida o còctel de gambes d'Albert Mestres i direcció de Marc Chornet a l’Escenari Joan Brossa. Dins el certament Barri Brossa posa
veu a poemes d'Estellés, Blai Bonet i Biel Mesquida en el recital de poesia Cos a CCCB.
Neus Pàmies
Graduada en Art Dramàtic per l’Institut de Teatre de Barcelona i anteriorment llicenciada en Biotecnologia per la URV. Ha rebut classes específiques
de màscara i commedia dell’arte i masterclasses d’interpretació amb Konrad Schiedrick, Declan Donellan, Thomas Richards o Paulina Puslednik.
Musicalment es forma com a pianista a Conservatori de Tarragona i com a cantant amb
professors com Daniel Muñoz, Isabel Soriano, Diana Palou, Teresa Valls o Teresa Català.
Recentment ha protagonitzat el muntatge de teatre musical Fang i Setge

al

Teatre

Victòria

i

el

muntatge

Top

Girls

de

Caryl

Churchi-

ll a el Teatre Akademia. Alguns dels seus últims treballs són Scaramouche de Dagoll Dagom, Les Feres de Shakespeare al Teatre Onyric-Condal,
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No obstant això hi va haver un moment en què tot va ser possible (Dir. Marc
Chornet, TNC), Mares i filles compartint repartiment amb Nina (Dir. David Pintó, Teatre Gaudí), Jo vaig matar a la meva filla de Carmen Domingo (Dir.
Pep Molina, Sala Muntaner), Llibertat de Santiago Russiñol (Dir. Josep Maria Mestres, TNC), Boig per tu (Dir: Ricard Reguant, Barts i Teatre Borràs), Gala
La Nit de Santa Llúcia 2011 (Dir. Paco Mir, Auditori de Barcelona, Carmela Lilí Amanda espectacle musical de creació (Dir. Marc Chornet, Sala Atrium).
Cristian Chaparro Fariña
Format en actuació, cant i dansa entre el 1988 i 1991, a la Escuela de Actuación Club de Teatro de Fernando González. Abans va cursar Pedagogia en Història i Geografia a la Universitat de Bio Bio, a la seu de Chillán.
En teatre ha sigut actor en l’obra de teatre Marat-Sade (Teatro Nacional Chileno);
en l’obra Confesiones o historias a la vuelta de la esquina (Teatro El Conventillo);
en la Compañía de Teatro Infantil amb Mamá, me tragué un avión, de Zelig Rosenman; ha actuat al Teatro de la Universidad Católica de Chile amb les obres La
Virgen Roja i La Corista; actor a Muerte en Valparaíso, Cabaret de la última esperanza i La máquina que vuela escrites i dirigides per Oscar Castro i amb el Grupo
de teatro Aleph, Paris; a La Ópera de tres centavos de Bertold Brecht i Kurt Weill
(Teatro Nacional Chileno); actor i traductor a A puerta cerrada (Huis clos), al Teatro
de la Estación Mapocho sota la direcció de María Izquierdo ha sigut actor en Firmas para el Amor (Compañía de Teatro Callejero) i Los Ojos Rotos (Teatro del Puente); ha sigut actor i productor a Mickey Linternas, de Natacha de Pontcharra, dirigit
per Ximena Godoy; actor de teatre i dansa a Animales dormidos (Teatro Sala
Pradillo), escrit i dirigit per Natalia Méndez; ha sigut tècnic d’escenografia amb un
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espectacle de Joaquín Cortes; actor a Crónicas de días enteros, de noches enteras, que
es va presentar al Festival de Dramaturgia Europea Contemporánea; ha participat en
una

lectura

dramatitzada

a

Como

derrocar

a

un

dictador

con

poe-

sía (Casa de América) i com actor a El Avaro, amb el Teatro Nacional Chileno. L’última obra ha sigut Modelo para armar, al Teatro San Ginés.
A la televisió ha estat actor en la telesèrie de la Televisión Nacional de Chile amb
Volver a empezar, Trampas y Caretas, Jaque Mate i Oro Verde, totes dirigides per
Vicente Sabatini. També a la sèrie La vida es una Lotería de Ricardo Vicuña i El
día menos pensado de Carlos Pinto. També a 62 Historia de un Mundial d’ Ocoa
Films, Solos en la Noche de Juan Ignacio Sabatini i Volver a Amar de la TVN.
Ha participat com actor en una campanya de Jugos Watt’s, i ha estat ajudant d’ attrezzo en un spot de Disney Channel i en el curtmetratge Señales de José Ángel Lázaro. Ha estat productor del Festival Internacional de Teatro Santiago a Mil del 1998 a 1999 i després de 2012 a 2015.
Ha participat en les pel·lícules La Fiebre del Loco, d’ Andrés Wood, Negocio Redondo,
de Ricardo Carrasco Farfán i Sexo con Amor, de Boris Quercia. Ha estat actor en la premiada pel·lícula Diarios de Motocicleta, de Walter Salles. També a SubTerra de Marcelo Ferrari, a Treinta años de Nicolás Lasnibat, a Fatamorgana de amor con banda
de música, d’ Índigo Producciones i dirigit per Hubert Toint, i Diablada, amb guió d’
Omar Saavedra basada en els crims d’ Alto Hospicio. Ha estat director d’ art en els
curtmetratges Hasta la muerte, de Lolita Films i Pantalla Partida, amb la direcció de
Juan Perez- Fajardo i La llamada, de Cubáname, sota la direcció de Paulina Gálvez.
Va ser reconegut al 1988 amb el Premio Apes Actor Revelación per La Ópera de Tres
Centavos.
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Georgina Avilés
Graduada a l’Institut del Teatre en l’especialitat de Dansa Contemporània l’any 2012
i posteriorment és membre del Ballet Junior de Genève sota la direcció artística de
Sean Wood i Patrice Delay fins a l’any 2014.
L’any 2019/20 cursa el Postgrau en Gestió i Producció d’Espectacles i Festivals de la
Universitat de Barcelona/IL3.
Georgina ha treballat amb coreògrafs internacionals com, Barak Marshall, Andonis
Foniadakis, Yann Marussich, Marina Mascarell i Ioannis Mandafounis, entre d’altres.
Actualment Georgina forma part de la Cia SILVER DROPS, amb els seus dos espectacles Silver Drops (2018) i TERRA (2021), de la Cia Habemus Corpus Dance Company
amb peces com TEEN TIME GONE (2016) i AIRE (2017), i des de l’any 2016 a la companyia Addaura Teatre Visual dirigida per Teia Moner.
Georgina forma part del col·lectiu AGITART des de l’any 2014, entitat dinamitzadora de la dansa amb seu a Figueres. Lidera tallers de dansa i moviment a escoles de
primària d’alta complexitat i a centres educatius de secundària de la comarca de l’Alt
Empordà, i col·labora com artista al projecte de planters de Conarte internacional,
entre d’altres.
En l’àmbit de la gestió cultural, és la cap de producció d’AGITART, produint el festival
de dansa i moviment al carrer, Figueres es MOU i el projecte educatiu COSMOU.
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Informació pràctica
Horaris i calendari de les funcions de La ruta de la palta

Funcions a la Sala Trono
Del 4 al 6 de desembre de 2020
Divendres i dissabte a les 20h, diumenge a les 18.30h
Carrer d’Armanyà, 11, 43004 Tarragona

Funcions a l’Escenari Joan Brossa
Del 9 al 13 de desembre de 2020
De dimecres a dissabte a les 20h, diumenge a les 19h
Carrer dels Flassaders, 40. 08003 Barcelona

Funcions a l’Espacio Inestable
Del 18 al 20 de desembre de 2020
Divendres, dissabte i diumenge a les 20h
Carrer d’Aparisi i Guijarro, 7, 46003 València

Xarxes socials
#larutadelapalta
Facebook, Twitter i Instagram: nauivanow

Contacte comunicació i premsa
Laia Ruiz / laia@nauivanow.com
93 340 74 68
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c/Hondures 30, 08027 - Barcelona
93 340 74 68
www.nauivanow.com
info@nauivanow.com

