de Sergi Marí

Direcció: Montse González Parera

Continguts:
La companyia
El projecte
•L’espectacle
•La nostra lectura
•Procés de treball
•Recepció

Fitxa artística i currícula de l’equip
Fitxa tècnica
•Espai
•Il·luminació
•So
•Plànol de llums

Difusió

“El neocolonialista es un necio que cree aún que se puede arreglar el sistema
colonial, o un maligno que propone reformas porqué sabe que son ineficaces”
Jean Paul Satre, a Colonialismo y neocolonialismo

La companyia
El projecte Tròpic és una producció de la companyia La Trup.
La Trup neix a Barcelona durant l’any 2011 en el marc de l’Institut del Teatre. El
dramaturg i la directora de Tròpic, Sergi Marí i Montse González Parera, en són els
fundadors.

Dades de referència i contacte:
Nom i cognoms: Montse González Parera
Domicili fiscal: c/ Magallanes, 30, 2n-2a
08004 - Barcelona
NIF de La Trup: G65967028
Telèfon de contacte: 666 973 672
Email de contacte: montsegp80@gmail.com

El projecte

L’espectacle
En un país tropical indefinit, amb trets neocolonials, un matrimoni va a buscar un
fill ja que no en poden tenir per vies naturals. L’Home ha viatjat anteriorment a
aquest país per fer negocis relacionats amb l’arquitectura. La Dona vol ser fèrtil i
parir i ho intenta tot fins a esgotar totes les possibilitats. Una Noia local accepta ser
mare de lloguer. Mentrestant, un Noiet autòcton amb ganes de fugir del Tròpic
sedueix la Dona i ella en projecta la possibilitat de satisfer el seu desig de la
maternitat. Un huracà passa per les vides de tots i mata al Noiet. La Dona,
embarassada del Noiet ara mort, decideix deixar al marit per provar sort en una
vida tropical que l’encisa cada dia més. Després de fracassar en el seu intent, torna
a la seva vida occidental amb el seu marit arquitecte i celebren una barbacoa per
explicar-nos la seva versió d’un viatge que destil·la grans dosis de neocolonialisme.

La nostra lectura

La descolonització no va suposar independència econòmica per als països anomenats "en vies de desenvolupament". El neocolonialisme permet seguir amb la seva
submissió a través de complexes estratègies. La globalització capitalista ha suposat també la globalització cultural, mutilant les tradicions i maneres de viure
autòctones. Tot fa que els països desenvolupats estiguin en una posició en què poden utilitzar, en el seu benefici i per multitud de canals, els recursos dels països
desfavorits. Aquest és el fonament de l'ordre mundial i que reflecteix Tròpic a través de la idea de turisme.

Procés de treball
El procés va partir d’un text semiobert i l’escenificació s’ha construït en diàleg constant amb l’autor. El treball conjunt va començar a principi de l’estiu del 2013, i la
comunicació i complicitat ha existit fins al final.

Recepció
L’espectador rep la història
mitjançant escenes situades en
divorsos moments del temps. Els
dos protagonistes es troben en
un temps present, com
l’espectador, i els condueixen
mitjançant flasbacks al Tròpic.

Espectacle per a tots els públics. Durada 80 minuts.

Autor: Sergi Marí

Fitxa artística i
currícula de
l’equip

Direcció: Montse González Parera

Intèrprets:
Anna Massó
Albert Muntané
Carol Muakuku
Christian Caner
Producció: La Trup
Espai i Vestuari: Tània Gumbau
Moviment: Frederic Gómez
Fotografia: La Trup
Disseny gràfic: Valentín G. Coira

SERGI MARÍ, autor
Sergi Marí (Maó, 1962) és cofundador i director de la companyia de teatre
La Trup. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la
Universitat Autònoma de Barcelona (1985). Actualment especialitzat en
gestió i recerca social i del medi ambient.
És llicenciat en Direcció i dramatúrgia per l’Institut del teatre. Abans s’ha
format a les Aules Municipals de Teatre de Maó, i ha fet diversos cursos de
Teatre i pallassos, de Tècnica vocal i corporal , de Tècnica Alexander, de
Clown, d’Interpretació impartit per Jorge Picó i Sergi López . Va ser becat
per formar-se a l'Université Paris III (Sorbonne Nouvelle) sobre el teatre
francès del s.VXII. També ha estat productor de La Clota Companyia de
Teatre amb la direcció de Pitus Fernández. Soci fundador de la companyia
de teatre professional Moll Oest Espectacles (2008). Ha participat com
actor, dramaturg i/o ajudant de direcció en múltiples muntatges a
l’Ateneu de Maó i al Teatre Principal de Maó: “Juicio a Oscar Wilde” amb
direcció de Juan Cubas, “Revolta de Bruixes” amb direcció de Pitus
Fernández, “Carmen” , “Estíma’m una mica (encara que sigui mentida)”,
“Esvalot a Baixamar” de Carlo Goldoni, entre d’altres. Col·labora en la
dramatúrgia, ajudant de producció i ajudant de direcció de “Assajant
Albertí” producció original de La Clota Companyia de Teatre, a partir de
textos de Vicenç Albertí (Premi Crítica de Serra d'Or 2011). Ha portat
l’edició, introducció i proposta didàctica de Mar i cel, d'Àngel Guimerà.
Editorial La Galera. Barcelona, 2011 .Producció, direcció i estrena de
Lucrècia o Roma libre, obra de Joan Ramis i Ramis, de 1769. L'espectacle
ha rebut el Premi BOTIL (Balears Ofereix Teatre i Literatura) de 2011, i els
premis al millor espectacle i al millor actor (Josep Mercadal) de 2012 de
l'Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balerars. Durant la
temporada 2013-14 ha estat seleccionada per la Xarxa Alcover i s'ha
estrenat a Barcelona al Teatre La Seca-Espai Brossa (abril 2014).
Dramatúrgia de l'espectacle Antígona, de Jordi Coca, dirigit per
Montserrat González Parera i estrenat al Teatre Ponent en febrer de 2014.
Ha estat membre del jurat del Premi Born de textos teatrals, convocat i
organitzat pel Cercle Artístic de Ciutadella.

MONTSE GONZÁLEZ PARERA, directora
Montse González Parera (Mollèt del Vallès, 1980) és llicenciada en Direcció i
dramatúrgia per l’Institut del Teatre, llicenciada en Psicologia per la Universitat
Autònoma de Barcelona i doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona.
Formada com actriu a Nancy Tuñón (Barcelona), La Cuarta Pared (Madrid) i Teatro San
Martín i al Celcit (Buenos Aires).
Va ser cofundadora de la companyia Baraka (Madrid, 2005). Actriu i productora en El
amor de Don Perlimplin con Belisa en su jardín girat per Madrid, Londres i Festival
Fringe d’Edimburg. Assistent de direcció de Sergi Belbel en Agost, al Teatre Nacional de
Catalunya. Membre stagère del comité de dramatúrgia del Théâtre Ouvert de París.
Productora de Trossos de la companyia Obskené i road manager de la gira per
Catalunya. Cofundadora de la companyia La Trup (Barcelona, 2011). Productora de
Lucrècia o Roma libre dirigida per Sergi Marí (Premi Bòtil, 2012; Seleccionada per la
Xarxa Alcover, 2013). És membre de grups de recerca a la Universitat de Barcelona i a
la Universitat Autònoma de Barcelona. Té diverses publicacions científiques i
divulgatives de caire nacional i internacional sobre el teatre en la seva dimensió
formativa. Ha realitzat nombrosos tallers i conferències a diverses ciutats d’Espanya,
Portugal, França, Angentina, Brasil, Costa Rica o Algèria.
Actualment combina la tasca teatral a la Companyia La Trup amb la tasca docent i
investigadora a la Facultat de Ciències de l’educació de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

ANNA MASSÓ, actriu
Neix a Santa Coloma de Farners on comença la seva passió pel teatre. Estudia
Realització Audiovisual a Girona però s'acaba desplaçant a Barcelona per llicenciarse en Art Dramàtic a l'Institut del Teatre de Barcelona i Postgraduar-se en Teatre i
Educació per la mateixa institució. Segueix la seva formació en diferents disciplines
com cant amb Daniel Anglès, entrenament actoral ambTxiqui Berraondo, lluita
escènica amb Rosa Nicolàs, Vers i teatre amb Dugald Bruce-Lockhart, dansa... Ha
participat en diferents produccions teatrals com Bartolomé Encadenado de Jose
Sanchis Sinisterra amb Direcció d'Antonio Simón dins el Festival Grec Barcelona,
Coliseum Horror Experience al teatre Coliseum, Quatre dones i el sol de amb
direcció de Jordi Vilà, Records Exiliats amb direcció d'Antonela Caron, L'Impostor
de Molière amb direcció de Frederic Roda, La Patilla espectacle d'improshow entre
d'altres. Actualment compagina la feina d'actriu amb la formació de nous actors i
classes de teatre a infants i adolescents a l'escola Platea de Barcelona.

ALBERT MUNTANÉ, actor
Nascut a Lloret de Mar l'any 1979, s’inicia en el món del teatre, com molts dels
actors de la zona, representant els pastorets i fent cursos de teatre oferts per
l'ajuntament de la vila. Forma part d'alguns grups locals de teatre i iniciatives
teatrals. Va ser membre fundador del grup de teatre Teatre de la Selva i avui n’és
el president. Al 2000, s'instal·là a Girona on realitzà els seus estudis a l'escola de
teatre el Galliner fins a graduar-se i col·laborar amb la companyia Teatre Blau en
l'espectacle Canigó de Verdaguer. A Barcelona cursà estudis al Col·legi del teatre i
al els estudis superiors d’Interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona. És dins
d'aquesta última etapa on entrà en contacte amb Montse Gonzàlez col·laborant en
diferents pràctiques i tesines i formant part de la companyia de teatre La Trup, on
actualment participa en dos espectacles: Àntigona, de Jordi Coca i Tròpic de Sergi
Marí.

CAROL MUAKUKU, actriu
Nascuda a Barcelona és llicenciada per l’Institut del Teatre de Barcelona on va rebre el premi
extraordinari d’interpretació de la promoció 2007.
Aquesta temporada participa en el montatge teatral de El Somnin d'una nit d'estiu, dirigida per
el Joan Ollé al Teatre NAcional de Catalunya.
També en teatre ha treballat al Teatre Goya dirigida per el Daniel Veronese, al Teatre Nacional
de Catalunya Dir. Rafel Duran, Teatre Borràs Dir.Pere Planella, TGB Dir.Josep Pere Peyró,
Teatre del Raval Dir.Carme Portacelli, Teatre Artenbrut Dir.Norbert Martínez i Teatre Alegria
Dir.Joan Castells, entre d’altres.
Pel que fa a Televisió ha treballat com a actriu secundària a el Cor de la Ciutat i la sèrie
d'animació La Fadapaca a TV3 i a Com Dius a la XTVL, també ha intervingut al programa Nuevos
Cómicos de la Paramount – Comedy i ha estat presentadora del programa Escena del Canal 33.
En Cinema ha estat actriu de repartiment a En la Carretera d’Amadeu Artasona i al
curtmetratge Mercancia de Santiago Zanou.

CHRISTIAN CANER, actor
Natural de Palamós, va arribar a Barcelona per cursar els seus estudis d’Enginyeria Informàtica a
la UPC de Barcelona. Però durant aquests estudis va descobrir el món del teatre i la
interpretació, un món que el van apassionar fins al punt de voler-ho convertir en la seva forma
de vida. Va començar al grup de Teatre de la facultat fent obres com “Déu”, escrita per Woody
Allen, i aviat va aconseguir ficar un peu en el món de la TV gràcies a la sèrie “Setze Dobles” de
TV3, on feia de figurant especial amb continuació i breus intervencions amb text. Després d’això
va entrar a formar part de la companyia jove de Mònica Lucchetti, i va començar els seus estudis
a la escola “El Timbal”. Ha anat fent diverses aparicions en teatre i TV, en sèries com “Porca
Misèria”, “El Gran Nord” o el fals documental “14 d’Abril, Macià contra Companys”.
La seva progressió ha estat ascendent. En començar tant tard en el món del teatre, quan ja tenia
24 anys, va tenir uns inicis difícils on notava la seva falta de preparació respecte dels companys.
Però amb molt d’esforç i obstinació ha arribat a acabar els seus estudis amb una trajectòria que
el porta a fer aparicions a Ponònia i Crackòvia (tv3), La Riera (tv3) o a actuar amb la tornada del
"Paraules Encadenades" de Jordi Galceran.

Fitxa tècnica
Espai
Disposició frontal de mínim 6 metres de boca x 5 metres de fons.
Ajustable.

Il·luminació
15 PC 1000W (amb viseres i porta-filtres)
1PAR 1000W
2 RETALLS 500W
6 Quarsos 500W
Filtres

So
Reproductor, amplificador i altaveus.

Plànol de llums

Difusió
Trailer de l’espectacle:
https://www.youtube.com/watch?v=S4Id5xn0AVs

Disposem del DVD de
l’espectacle sencer.

Imatge per cartell i programa de mà

