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Europa Bull

Indi Gest Dir.: Jordi Oriol

Una crítica sobre Europa plena d’humor

al Grec

Guanyador del premi Quim Masó 2019 i de quatre Premis de la

Crítica 2019, és un espectacle poètic, elegant i ple d’humor sobre la

desafecció a les institucions europees

Es va estrenar a Temporada Alta 2019 i posteriorment ha fet estada

al Teatre Nacional de Catalunya i gira pel país

Immersos en la crisi i en la desafecció a les institucions europees, un grup de representants de

diferents països es reuneix en el despatx de cultura de la Comissió Europea per a preparar un

acte commemoratiu sobre l’euro. Així arranca el muntatge teatral de Jordi Oriol, guardonat

amb el premi Quim Masó 2018 i amb quatre Premis de la Crítica 2019.

L’espectacle, poètic i ple d’humor, qüestiona el poder i reflexiona sobre la lluita de classes. Per

fer-ho, Oriol rememora el mite d’Europa, que explica com un déu de l’Olimp creua el mar

Mediterrani i s’enamora d’una noia fenícia (Europa), la qual rapta sota l’aspecte d’un immens

toro.

El mite fundacional també es barreja en aquest espectacle amb la notícia, del maig del 2018,

de la detenció, per part d’uns funcionaris búlgars de la duana amb Sèrbia, d’una vaca

anomenada Penka per haver entrat a la Unió Europea de forma il·legal.

A Europa Bull, Oriol posa sobre la taula les pors dels europeus, desemparats després de pensar

durant molt de temps que havien trobat un refugi de les tempestes de l’economia i de les

guerres nacionals. Es tracta, doncs, d’un territori on han pres forma conceptes com la llibertat i

la igualtat, però també un cúmul de contradiccions i un continent d’aparences.

El muntatge no és purament teatre de text, sinó que combina disciplines variades com la dansa

i la música en directe. A més, al llarg de tot l’espectacle es fan constants referències que van

des de la Roma clàssica a l’actualitat, passant per Robespierre, Napoleó, Karl Marx o l’actualitat

política espanyola i catalana.

L’obra es va estrenar a Temporada Alta 2019, que n’era coproductor juntament amb Indi Gest i

el Teatre Nacional de Catalunya. Després de l’estrena va fer estada al TNC –entre el novembre i

desembre d’aquell any– i aquest 2022 ha fet gira per diversos municipis catalans.
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Sinopsi

Després de l’espectacle EUpheMyth (creat per encàrrec del teatre Schauspiel Stuttgart l’any
2018), la companyia Indi Gest va decidir continuar estirant del fil de les paradoxes i les
vicissituds europees per crear aquest espectacle (estrenat el 2019) que es pregunta qui —i
què— ens representa.

Immersos en la crisi i en la desafecció a les institucions europees, un grup de representants de
la Comissió de Cultura (de la Unió Europea) s’empesquen un acte commemoratiu per mirar de
justificar l’existència mateixa de la Unió Europea. Per fer-ho, recorren a les històries i als mites
que sedimenten els pilars de l’Antic Continent, unes històries que dibuixen el nostre imaginari,
que ens expliquen, que ens representen. I és que Europa ja és un mite.

Europa Bull (premi Quim Masó 2018) és un espectacle poètic i ple d’humor sobre les pors de la
població europea, que reviu ara fantasmes del passat, després de crear una unió de països que
aspirava a ser un refugi de les tempestes de l’economia i de les guerres nacionals. És una
història d’històries en què el bullici del present es mescla amb les revolucions del passat, i ens
emmiralla amb l’Europa del mite que ens va batejar i del déu toro que, desbocat, la va raptar.

Signa el text i la direcció del muntatge Jordi Oriol, un autor, director, actor i músic que és tot un
especialista a jugar amb les paraules en uns muntatges que, com La caiguda d’Amlet (o La
caiguda de l’ac) (2007), L’empestat (2015) o La mala dicció (Grec 2021), “perverteixen” sense
complexos les grans obres clàssiques de Shakespeare.
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Jordi Oriol

Actor, músic, autor i director de teatre. Ha escrit i dirigit més d’una quinzena d’espectacles

teatrals, com esquerdes parracs enderrocs (TNC, 2017) amb Carles Santos, L’empestat

(Temporada Alta 2015), Memòria Plena (Teatre Lliure, 2014), Safari Pitarra (TNC, 2014), Big

Berberecho (Temporada Alta 2012) amb Oriol Vila, t-ERROR (TNC, 2012), Home-Natja

(Temporada Alta 2010), Un tal ímpetu vital (Teatre Lliure, 2009), Ara estem d’acord estem

d’acord (Teatre Lliure, 2008), OB-sessions (Sala Beckett, 2008), o La caiguda de l’Amlet

(Temporada Alta, 2007), entre altres. Com a actor, ha treballat sota la direcció de Ciro Zorzoli,

Xavier Albertí, Carlota Subirós, Oriol Broggi, Jordi Casanovas, Pau Miró, Roger Bernat, Pau

Carrió o Alex Serrano. Professor d’escriptura dramàtica, interpretació, dicció i oratòria en

diferents centres com ara l’Institut del Teatre de Barcelona, l’Obrador de la Sala Beckett, al TNC,

al Mercat de les Flors, o al CaixaForum de Barcelona. Fou membre fundador de les associacions

Heliogàbal (1999) i Àrea Tangent (2003), i ara ho és d’Indi Gest (2007), col·lectiu artístic amb

qui crea els seus darrers projectes. Premi Extraordinari Institut del Teatre (2006-‘07), Premi

inJUVE 2007 per OB-sessions. Premi FAD-Sebastià Gasch: Aplaudiment a la creació emergent

2011 per la seva trajectòria; guanyador del III Torneig de dramatúrgia catalana de Temporada

Alta amb Muda muda; Premi BBVA de Teatre 2017 per L’empestat.
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Sasha Agranov

Sasha Agranov (Sant Petersburg, 1977) es va traslladar amb la seva família a Israel el 1979. Va

estudiar cello modern amb Hilel Zori a la Music Academy de Tel Aviv. El 1999 va començar els

estudis de cello barroc al Conservatori Reial de La Haya i va estudiar durant 5 anys amb Jaap Ter

Linden. Es va llicenciar el 2004. Ha tocat al Festival de Música Antiga de Brezice i al Festival de

Música de San Sebastián i amb llegendària Patti Smith. És membre i fundador del famós duet

Selva de Mar, de la Piccola Orchestra Gagarin i de Rubato Appassionato. És cofundador de la

companyia discogràfica acoustiCDelicatessen. Li encanta el circ, l’hummus, cuinar i caminar

sobre xanques.

Olga Onrubia

Llicenciada en Art Dramàtic a l´Institut del Teatre (2002-2006). Treballa en diferents muntatges

a Barcelona fins que al 2008 comença a treballar per la companyia L ́Alakran instal·lada a

Ginebra, Suïssa. Participa a les creacions: Kaïros, sysiphes et zombies (2008-2015) i Suis à la

messe, reviens tout suite (2010-2013). Fan gira durant anys per Suïssa, Espanya, Portugal, Itàlia

i França, i actuen a festivals internacionals com el festival d´Avignon, el Festival IETM – Zúrich,

el Centro Pompidou/ Beaubourg– Paris, el Festival de Otoño a Primavera-Madrid, i el Festival

Cena Brasil Internacional-Rio de Janeiro… El treball amb l´Alakran li desperta l´interès per la

creació contemporània i el 2016 comença a treballar amb la companyia LaScam, de Lausanne

(Suïssa) amb la que col·labora actualment. És co-autora amb Valerio Scamuffa dels espectacles

Il le faut, je le veux (2017) i Zang Boum Tuut (2018) estrenades al Théâtre Arsenic de Lausanne.

Al febrer de 2019 estrena a l’Antic Teatre el seu primer espectacle en solitari, Ay ay ay, resultat

del desig per investigar, experimentar i descobrir el seu propi llenguatge.

Karl Stets

Karl Stets es defineix a si mateix com a “perfeccionista d’allò absurd, busco el camí més

complicat per a realitzar coses ben simples”. Aquest danès de 35 anys va començar el seu

treball circense com a funambulista de corda fluixa. La corda el va inspirar, i durant els anys ha

desenvolupat nombrosos jocs amb cordes, des de l’univers del titellaire fins el del malabarista.
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Carles Pedragosa

Carles Pedragosa (Barcelona, 1982) va cursar els estudis de piano a l’acadèmia Ars Nova de

Maria Canals, on va assentar les bases de la seva formació com a músic. Posteriorment, va

estudiar Comunicació Audiovisual, empès per l’interès per la música en el cinema. Una vegada

acabada la llicenciatura, va començar a compondre música per a curtmetratges, documentals i

llargmetratges de cinema, compaginant-ho amb una incipient activitat teatral, un àmbit que

l’ha ocupat fins a l’actualitat com a músic, actor, compositor i dissenyador sonor. Forma part de

la companyia teatral Indi Gest amb l’actor i dramaturg Jordi Oriol, un projecte que es basa en la

transversalitat de disciplines, el joc escènic i la musicalitat del llenguatge. Ha treballat també en

diferents muntatges de directors com Lluís Pasqual, Xavier Albertí, Julio Manrique, Marc Rosich

o Oriol Broggi. Actualment combina l’activitat docent musical amb diferents projectes, tant dins

com fora de la companyia a la qual pertany.

Isak Ferriz

Ha participat en llargmetratges i sèries de televisió on destaquen Libertad d’Enrique Urbizu

(Movistar+, 2020), La dona il·legal de Ramon Térmens (2020), Bajo cero de Lluís Quílez

(Morena Films 2020), Gigantes d’Enrique Urbizu (Movistar+, 2018), Les distàncies de Elena

Trapé (2018), Knightfall (History Channel, 2018), Black sails (Starz 2015), Lobos sucios de Simón

Casal (2015), Cites de Pau Freixas (TV3, 2015) o Serrallonga (Tv-Movie, 2008).

En teatre destaquen Amanda T d’Àlex Mañas (2018), Kalimat d’Helena Tornero (2017), Snorkel

(La Virgueria 2016), El pes del plom (La Virgueria 2014), El vigilant del no-res (Ester Nadal,

2013), La nostra classe (Carme Portaceli, 2013), Ara estem d’acord estem d’acord de Jordi Oriol

(Indi Gest 2009), OB-sessions de Jordi Oriol (Indi Gest 2008), Metamorfosis (La Fura dels Baus

2005), Gènova 01 (Carme Portaceli, 2005), SUPER-RAWAL (Marc Martínez, 2003), Cara de Foc

(Carme Portaceli, 2002).

Sarah Anglada

Llicenciada en Art Dramàtic a l'Institut del Teatre de Barcelona. La seva inquietud i formació en

la dansa passa pel ballet, el flamenco, el contorsionisme, les arts marcials. Més endavant centra

la seva formació en el contemporani i el butoh, formant-se a França, Alemanya i Espanya.
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Com a intèrpret i creadora actualment treballa per la seva pròpia companyia Los Moñekos, com

per Obskené, Pere Faura, Nilak, o en projectes d’improvisació i performance. Ha treballat amb

companyies de dansa, teatre, titelles corporals i circ.

Últimament ha treballat com a assessora de moviment en la creació d’espectacles de

companyies com Obskené, Joan Arqué, Les Bianchis, cia. Seon.
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Enllaços d’interès

Web companyia

Enllaç als materials per a premsa

Diari ARA
El Periódico

Imatges espectacle

Vídeos espectacle

https://indigest.org/
https://www.barcelona.cat/grec/ca/detall-premsa?nid=12426
https://www.ara.cat/cultura/jordi-oriol-europa-temporada-alta_1_2613511.html
https://www.elperiodico.com/es/onbarcelona/mirar/20191204/teatro-tnc-europa-bull-jordi-oriol-indi-gest-7762909
https://www.barcelona.cat/grec/ca/detall-premsa?nid=12426
https://www.youtube.com/watch?v=iyRIlkmhxHU


Departament de Premsa

Institut de Cultura de Barcelona
La Rambla, 99. 08002 Barcelona

Telèfon 933 161 069
premsaicub@bcn.cat

Enllaç al canal de Telegram del Grec
https://t.me/joinchat/AAAAAFW4Gbhdyc7HJRSSIg

Enllaç al material de premsa:
https://premsaicub.bcn.cat/grec-festival-barcelona-2021/

Gestió d’acreditacions per premsa
estrenes@eicub.net

Més informació a:
www.festivalgrec.barcelona

www.barcelona.cat/barcelonacultura

Contactes de premsa

Belén Ginart
fginart@bcn.cat
678 47 92 29

Guillem Talens
gtalensm@bcn.cat
662 62 73 50

Maria Ustarroz
678 53 88 69
mustarroz@bcn.cat

Neus Masferrer (Còsmica)
grecfestival_premsa@bcn.cat
626 05 25 07
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