UN TEXT DE DENIS LACHAUD
TRADUCCIÓ DE JOAN CASAS
DIRECCIÓ DE PIERRE NOTTE
AMB MARC GARCIA COTE

Del 14 al 25 d’abril de 2021
de dimecres a divendres a les 20h
dissabte i diumenge 19h
Dau al Sec - Carrer Salvà, 86
Durada de l’espectacle: 1h10

Producció Eix 49 - Companyia Dau Al Sec
Amb el suport de Mise en Lumière. Oui! Festival de teatre francès de Barcelona
www.daualsecartsesceniques.cat
Contacte de premsa:
Dau al Sec Arts Escèniques
Rubén Garcia - ruben@barccomunicacio.com - +34 653 22 29 13
Mise en Lumière
François Vila - francoisvila@gmail.com - +34 747 850 177

fitxa artística
Autor
Traducció
Direcció
Ajudant de direcció
Interpretació
Espai escènic i sonor
Disseny de llums
Fotografia
Comunicació, vídeo i
disseny gràfic
Premsa
Difusió
Producció espectacle
Regidoria
Cap tècnica
Productora
Amb el suport de

Denis Lachaud
Joan Casas
Pierre Notte
Mercè Managuerra
Marc García Coté
Pierre Notte
Alexander Mange
Maria Alzamora
Laia Roigé
BARC Comunicació
Mar Novell
Montse Ferrer
Sylvie Lorente
Àlex Pereira
Natalia Ramos
Eix 49 S.L.
Mise en Lumière (França)

Oui ! Festival de teatre francès de Barcelona:
Mathilde Mottier i François Vila
Fundació Vicki Bernadet

sobre l’obra
Durant un simposi de psiquiatria, un professional fa una conferència sobre l’error de diagnòstic.
El senyor Llobet, diagnosticat erròniament d’esquizofrènia deu anys abans, anirà descobrint gradualment
qui és i podrà reconciliar-se amb si mateix gràcies al seu nou psiquiatre.

La Màgia Lenta ens apropa al món de la cura psicoanalítica i ressegueix les relacions entre la norma social
i la psiquiatria, tot explorant les fantasies d’un home.
Es tracta d’una obra que presenta una història atroç i, per tant, simple: la d’un ésser humà, un nen, víctima
de la llei dels adults. És, també, la història de la força de les paraules i la seva possibilitat màgica de guarir
quan aconsegueixen expressar l’ésser desconegut de la persona.
Basada en un fet real, el text planteja el conflicte d’un home de 40 anys que de nen va ser sotmès a abusos
sexuals i que inconscientment va esborrar els fets. L’oblit, d’una banda, i un fals diagnòstic d’esquizofrènia
de l’altra, van enterrar el seu passat.
En lluita constant amb si mateix, el personatge busca el camí de la veritat. Vol fugir del dolor però tem el
camí de la descoberta de la seva veritable història. Un terapeuta l’acompanyarà a desenterrar les seves
tràgiques reminiscències, a descobrir qui és, quina ferida soterrada el pertorba, i l’ajudarà a recórrer el
desolat camí de la submissió.
Denis Lachaud, autor molt reconegut a França,
sap projectar de manera frapant el recorregut
vital cap a la llum d’un personatge desesperat, a
la recerca d’un desenllaç que li permeti superar
l’horror que el pertorba.
El tema de l’abús de menors està tractat per
Lachaud amb tal brutalitat i subtilesa que obliga
el públic, sacsejat per aquest tema tabú, a obrir
els ulls.
L’espectacle condueix l’espectador vers
la deconstrucció d’un home que lluita per
reconstruir-se.
Ni una nota fora de lloc, ni un to distorsionat
tot i la dificultat d’alçar una veritat psíquica tan
extrema.

La Màgia Lenta opera amb creixent serenitat. La
serenitat que exigeix una revelació crucial.

una producció de la companyia
dau al sec amb el director
francès pierre notte.
La Magie Lente de la productora francesa l’Idée du Nord es va estrenar a París i Avinyó. Encara actualment
es troba de gira per tot el territori francès amb més de 100 funcions representades.
L’equip francès que va donar vida al projecte va saber construir un espectacle excel·lent, bastit d’una
simfonia teatral d’alta precisió ètica i estètica. Pierre Notte es va fer càrrec de la direcció que va saber
posar de relleu la qualitat textual.
L’espectacle va arribar a la sala Dau al Sec dins el marc del Oui! Festival de teatre francès de Barcelona el
febrer de 2019.
Mercè Managuerra, directora artística de la Sala Dau al Sec, va decidir aleshores demanar els drets per tirar
endavant la producció catalana, una vegada contactat amb l’autor, el director, l’escenògraf i l’il·luminador.
Aquesta nova versió és fruit, doncs, de la col.laboració entre Dau al Sec, Oui! Festival i Idée du Nord i Mise
en Lumière.
Es tracta del mateix espectacle amb traducció catalana duta a terme per Joan Casas, i l’actor català
Marc García Coté. Pierre Notte, director d’èxit a París, lidera l’equip amb el mateix dissenyador de llums,
Alexandre Mange. El muntatge compta amb la col·laboració de Mise en Lumière i el Oui! Festival de teatre
francès de Barcelona.
Per tal d’enfortir el valor social del projecte i basar-lo en l’expertesa dels i les professionals que coneixen
bé el tema dels abusos sexuals a menors, l’equip de Dau al Sec compta amb la col·laboració de la Fundació
Vicki Bernadet, segurs que la suma d’esforços pot donar millor visibilització del tema, tot fent un camí
responsable cap a un futur lliure d’abusos sexuals infantils.

raons per produir
la màgia lenta
1

Un text contundent de Denis Lachaud dirigit per Pierre Notte, com si d’una partitura musical es
tractés. Conduït, pel director, amb la fragilitat i l’equilibri que demana una història enterrada sota
les paraules.

2

Un text necessàri i arriscat que revela la vivència callada de l’abús sexual a un menor.

3

Un text útil, que toca un tema tabú ,el dels abusos sexuals a un nen, explicat d’una manera subtil i
simple.

4

Un text que posa en qüestió els diagnòstics psiquiàtrics, i les lleis dels adults envers els nens

5

Un text teatral d’una precisió admirable i un llenguatge poètic i catàrtic.

6

Un text aplaudit a París, Avinyó i encara de gira per França; rebut amb una crítica entusiasta.

7

Un text compromès a denunciar l’espiral de violència que succeeix entre persones properes, o dins
mateix de la família, i es repeteix moltes vegades generació rere generació.

8

Una obra contundent per al públic general i especialitzat, per a joves i grans. La vessant
transformadora del text pot conduir a destapar silencis, a fer-se preguntes, a qüestionar principis,
a mirar de cara la foscor.

paraules de
l’equip francès
el productor, benoit giros

el director, pierre notte

El text comença a partir d’una conferència
inofensiva sobre un error de diagnòstic. El
discurs públic es converteix en discurs íntim.
Les paraules surten amb dificultat. I revelen el
que hi ha de més sepultat. El descobriment de
la veritat distorsiona un rostre, un cos. Surten
llàgrimes, suor. Paraules primes, tosques i
obscenes esdevenen proves iniciàtiques per
a l’actor i els espectadors. Es passa per la ira,
el xiuxiueig, les vacil·lacions, pel desig brutal
de no retrocedir. Els espectadors custodien la
lluita, per parlar, per avançar, per desenterrar la
veritat amagada, que matava lentament.

El teatre, l’escenari, seria el lloc pertinent per
explorar les falles, les ruptures humanes.

Volem mostrar aquest dolorós camí perquè
d’altres el puguin albirar, tot redescobrint
l’esperit catàrtic de les antigues tragèdies,
aquestes històries immemorials que ens van
permetre entendre millor el món que ens
envolta.

Això és el que m’interessa: escriure, actuar,
escenificar, acostar-me a l’escenari com a
espai de recerca, i laboratori de la destrucció...
El desastre, la monstruositat, el fracàs d’una
existència, els individus esquerdats i trencats
que busquen reparació, ho aconsegueixin o
no.

La Màgia Lenta és una peça de rigor radical,
ritme mantingut, tensió conservada,
música teatral d’un misteri que avança,
d’un temps que va des de la foscor cap a la
llum, del confinament cap a la llibertat... La
barbàrie està entre nosaltres i l’espai teatral
l’interpel·la.

algunes
xifres
1 de cada 5 persones a Catalunya ha patit abusos sexuals durant la seva infància.
(Noemi Pereda, Judit Abad, Georgina Guilera. Prevalença i característiques de l’abús sexual infantil en estudiants universitaris
espanyols, Child Abuse and Neglect 2007)

Aquesta mateixa dada es repeteix a nivell Europeu, d’Estats Units i Canadà.
(Dr. Fèlix López, Ministeri d’Assumptes Socials. 1994)

6 de cada 10 abusadors són coneguts en diferent grau pels infants.
(Els abusos sexuals a nens i nenes i els errors del sistema, Save The Children, 2017)

A Catalunya 7 de cada 10 casos denunciats no arriben a judici.
(Els abusos sexuals a nens i nenes i els errors del sistema, Save The Children, 2017)

Existeix el Programa de Suport a l’Exploració Judicial, que s’utilitza cada cop més. L’any 2016 es
va fer servir un 13% més que el 2015.
(Els abusos sexuals a nens i nenes i els errors del sistema, Save The Children, 2017)

Les institucions públiques a Catalunya treballen per erradicar aquesta problemàtica amb la
creació de diferents Protocols i Programes per a la prevenció i l’atenció de l’abús sexual infantil.
(Programa per a la prevenció i l’atenció de l’abús sexual infantil. Departament de Promoció de la Infància Direcció de Serveis
d’Infància, Joventut i Gent Gran Àrea de Drets Socials, 2019)

A Catalunya existeixen més de 10 entitats que treballen per assistir jurídicament i psicològica les
víctimes d’abusos sexuals infantils.
(Programa per a la prevenció i l’atenció de l’abús sexual infantil. Departament de Promoció de la Infància Direcció de Serveis
d’Infància, Joventut i Gent Gran Àrea de Drets Socials, 2019)

Existeixen al voltant de 30 normatives i lleis a nivell internacional, europeu, estatal i autonòmic en
matèria d’abús sexual infantil.
(Protocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya, 2017)

què ha dit la crítica
sobre la màgia lenta?
Curar amb la paraula
L’actor, sol en escena, treu a la llum una llarga veritat enterrada, la d’un nen maltractat i la mentida que es va perllongar tota la vida. La
posada en escena de Pierre Notte cisella l’espai i orquestra la dramatúrgia del text de Denis Lachaud cap a la llum.

Marie-Laure Barbaud, M La Scène, 27 de juliol de 2019
“La Màgia lenta”: feu sortir el culpable!
Obra magistral, en tant que fràgil, de l’autor Denis Lachaud…

Frédéric Dieu, Profession Spectacles, 9 de febrer de 2019
Una experiència inquietant i que posa a prova, alhora impactant i eficient
La força d’un text, que captiva el públic però que també l’incòmoda.

Jean Ruhklmann, 19 de desembre de 2018
“La Màgia lenta”- Il·luminar la paraula activa
Una impressionant nuesa de la posada en escena.

Agnès Santi - La Terrasse, 23 d’octubre de 2018
Alguns espectacles són invitacions per capbussar-se dins l’imaginari
Alguns espectacles són invitacions a submergir-se en la imaginació, per molt odiós que sigui el que es diu La màgia lenta (text de Denis
Lachaud) n’és un. Entrem a l’habitació, ens instal·lem i ens quedem quiets, totalment captivats per un actor de densitat excepcional.

Joelle Gayot - France Culture, 13 de juliol de 2018
El missatge no és graciós, és una pedra de toc envers els valors.
Tots hem sentit a parlar de les víctimes d’incest a la secció de notícies. A França n’hi hauria 4 milions, és una xifra impressionant que cobreix
una realitat que, per desgràcia, no data d’ahir. Per una raó relativament senzilla, les víctimes, la majoria dels quals són nens petits, no poden
adonar-se que poden esdevenir una presa sexual d’un dels seus pares. Per tant, els depredadors sexuals no tenen por de ser denunciats.

Evelyne Trân – Théâtre au vent, 9 d’abril de 2018
La Màgia lenta: un enlluernament
Pierre Notte escenifica en un monòleg vertiginós del text de Denis Lachaud, l’història d’un home retornat de l’infern del trauma familiar
gràcies a la màgia lenta de la psicoanàlisi. El text és brillant i la interpretació magistral. És senzillament enlluernador per la seva precisió i
veritat, molt subtilment dirigit per Pierre Notte en una posada en escena molt senzilla.

Hélène Kuttner – Artistik Rezo 6 d’abril de 2018
La Magia lenta a Teló de fons “Als infants no se’ls toca”
Reportatge de La Xarxa de Televisions locals de Catalunya. Veure aquí

12 de novembre de 2020

trajectòria
de l’equip artístic
Autoria. Denis Lachaud
Autor de novel·les com Aprenc alemany, La forma profunda, Com ningú, La veritat és al maleter, Agafeu l’avió, Aprenc l’hebreu, entre
d’altres.
Ha escrit tretze obres de teatre; que han estat publicades per Éditions Actes Sud i Éditions du Chemin de Fer. Els seus textos han estat
objecte de propostes escèniques d’Arthur Nauzyciel, Thomas Condemine, Vincent Rafis, Jean-Philippe Naas, Bruno Lajara, Francisco
Alves, Maria Zachenska ... Ha dirigit dos dels seus textos : El lleó que riu i la dona en un bosc i El meu fantasma.
El 2011 va dissenyar Eldorado dit le policaire amb Laurent Larivière i Vincent Rafis. El 2014 Hetero, dirigida per Thomas Condemine, que va
ser representada al Théâtre du Rond-Point i després per França. El 2019 va coescriure i va ballar Xamûma fane lay dëm / Je ne sais pas où
je vais amb la coreògrafa Amala Dianor en el marc del festival Concordan(s)e. És també membre del col·lectiu La Forge.
Direcció, disseny escènic i sonor. Pierre Notte
Pierre Notte és autor, director, actor i compositor. Ha escrit i dirigit L’Effort d’être spectateur, Sur les cendres en avant, La Nostalgie des
blattes, L’histoire d’une femme, C’est Noël tant pis, Les Couteaux dans le dos, Ma Folle otarie, Perdues dans Stockholm, La Chair des tristes
culs, Sortir de sa mère, J’existe foutez-moi la paix... així com Noce de Jean-Luc Lagarce, La Magie lente de Denis Lachaud, Kalashnikov de
Stéphane Guérin. Ha estat periodista i secretari general de la Comédie Française.
Des de 2009 és autor associat i redactor en cap del Théâtre du Rond-Point de París. Les seves obres han estat traduïdes i representades
a Grècia, Alemanya, Anglaterra, els Estats Units, Liban, Itàlia, Hungria. És autor de novel·les com Les Petites victoires i Quitter le rang des
assassins o J’ai tué Barbara.
Ha estat guardonat amb diferents premis com ara els Prix SACD 2006 (nou talent), Molière 2006 del teatre privat per la seva obra Moi aussi
je suis Catherine Deneuve, el premi Émile Augier de l’Académie Française 2010, el premi del diari Le Figaro Beaumarchais 2017 i el Prix du
Public du festival Blickwechsel (Regards Croisés) de Karsruhe (Alemanya).
Traducció. Joan Casas
Joan Casas és escriptor, traductor i professor jubilat de l’Institut del Teatre. Ha publicat relats, proses, poesia i ha estrenat diverses peces
de teatre, algunes de les quals han estat traduïdes a diverses llengües. Com a traductor literari té un currículum molt extens de traduccions
del francès, el portuguès, l’italià i el grec modern al català. Del francès ha traduït Saint-Simon, Rousseau, Joubert, Proust, Céline, Aragon,
Ben Jelloun, Modiano, Lagarce, Vinaver, i un llarg etcètera. Ha traduït també un gran nombre d’obres de teatre contemporani.
Ha obtingut els premis literaris: Víctor Català 1979 de narracions (per Pols de terrat), Miquel de Palol 1985 de poesia (per Tres quaderns),
Ciutat de Palma 1986 de poesia (Juntament amb Feliu Formosa, per Amb efecte), Ignasi Iglesias 1990, de teatre, i Premi de la Crítica de
Serra d’Or (per Nus), Ciutat d’Alcoi de teatre, 1993 (per Nocturn corporal), i Rovira i Virgili d’assaig 2009 (per Amb la terra a la cintura). La
seva tasca com a traductor ha estat reconeguda pels premis Giovanni Pontiero 2003 i Jordi Domènech 2005 .
Ajudant de direcció, Mercè Managuerra
Mercè Managuerra comença com a actriu professional en el panorama teatral català l’any 1975. Després d’obtenir la Beca Fullbright durant
dos anys per ampliar els seus estudis a New York torna a Barcelona i produeix els seus propis espectacles. Sempre amb esperit d’innovació,
mirada internacional, buscant oferir un teatre de qualitat i de valor social. Des de bon començament Managuerra, a més d’intèrpret, ha
treballat en el camp de la investigació i la docència i ha col.laborat amb tres grans col.lectius de la ciutat: l’Associació d’actors i directors
AADPC, AISGE i la formació continuada de l’Institut del Teatre.
L’any 2005 constitueix la societat limitada Eix 49 S.L. per poder ampliar l’àmbit d’acció i dur a la pràctica una visió del teatre compromesa
amb els conflictes actuals i oberta a la diversitat. L’any 2006 la productora Eix 49 S.L. amb Managuerra al capdavant es fa càrrec del
projecte de rehabilitació de l’espai i de la creació, la gestió i la programació del Teatre Akadèmia de nova implantació. Durant 10 anys Mercè
Managuerra aixeca el projecte i el situa com un dels equipaments de proximitat més potents de la ciutat en quant a propostes de producció
i programació, creació de públic i sinergies de companyies joves.
El 2017, adquireix un espai propi on inicia el Projecte Dau al Sec Arts Escèniques, establert al Poble Sec i del qual s’ocupa de la direcció
asrtística.

Interpretació. Marc Garcia Coté.
Neix a Barcelona el 1980. Va estudiar interpretació a l’Institut del Teatre i, més tard, al Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique
de París. També ha fet cursos amb Alexandre del Perugia, a la seva escola, Jean-Claude Berutti, Florence Girardon, etc. Ha treballat amb
Anne Monfort a París i de gira (Pas pleurer), Emilià Carilla (La importància de ser Frank, El desig de capbussar-se, Allons François de la
patrie), Marta Gil Polo (La nostra mort de cada dia), Sanchis Sinisterra (Flechas del ángel del olvido, Vagas notícias de Klamm), Gerardo
Vera (Rey Lear), Oriol Broggi (Els fusells de la senyora Carrà), Simon Hatab (Carmen Chantier), Magda Puyo (Trànsits), Pep Tosar (La casa
en obres), Jordi Prat i Coll (El público, La festa), entre d’altres.
La seva primera obra, Niu, va ser seleccionada pel comitè de lectura del TNC entre totes les propostes rebudes durant la temporada
2014/15, per tal de ser objecte d’una presentació pública a la Sala Tallers.
Disseny d’il·luminació. Alexandre Mange
La seva passió pel teatre el va portar a crear al 2014 juntament amb Anne Cabarbaye, la seva dona, una sala a Avinyó (Artéphile), capital
mundial del teatre durant el mes de Juliol. Es forma com a Tècnic de llums, so i vídeo i es converteix en el director Tècnic i administratiu del
seu espai.
Fa dissenys de llums al llarg de les temporades per a esdeveniments puntuals i firma la seva primera creació el 2019 amb l’espectacle
“Buffalo” que s’havia de presentar al Festival d’Avinyó 2020 i que s’ha hagut d’anular.
						
Producció. Eix 49 - Companyia Dau al Sec
La productora Eix 49 comença produint espectacles com En el silenci dels arbres: poetes catalans amb olor de natura, estrenat al Teatre
Gaudí; Ismene, germana d’Antígona a El Maldà, i Helena de Iannis Ritssos a les ruïnes d’Empúries i a La Planeta.
Del 2006 al 2015 gestiona el Teatre Akadèmia que inicia les activitats a finals del 2007 amb la programació de diversos cursos magistrals
internacionals, referents en el món de les arts escèniques com: Anatoly Vasilev, Marie de Clerk, Zaedine Zadeck, Philipe Nguyen, Thomas
Richards.
Produeix durant aquest període més d’una vintena d’espectacles entre ells: Manicomi a Goa de Sherman; Electra de Sòfocles; Amfitrió 38
de Giraudoux; Romeu i Julieta, Com Us Plagui i Falstaff de Shakespeare; Ritter, Dene, Voss de Bernhard; Quartet de Heiner Müller, La vida
perdurable de Comadira; La Marquesa de Sade de Mishima; La gavina de Txèkhkov, A la vora de l’aigua d’Ève Bonfati i Yyves Hunstad i El
Mercader de Venècia de William Shakespeare, entre moltes d’altres.
L’any 2015, Eix 49 adquireix l’antiga sala d’assaig de Vol Ras, al Poble Sec, i, després d’una senzilla rehabilitació, hi emplaça una nova seu
de la sala teatral per a 90 espectadors, Dau al Sec Arts Escèniques. L’any 2018 es crea la companyia Dau al Sec, que produeix El Mercader
de Venècia, estrenada a la Sala Versus Glòries i representada a la sala Dau al Sec i a la Feria INternacional de Huesca.
Més informació sobre Dau al Sec
Mise en lumière (França) 				
Mise en lumière, associació creada el 2006 per Mathilde Mottier i François Vila, té per objectiu donar suport, desenvolupar, promoure i
produir espectacles. Ha produït 10 obres presentades a París, Avinyó i de gira per França. El 2017 Mise en Lumière va crea el OUI! Festival
de Teatre en francés de Barcelona, dedicat a donar a conèixer la nova dramaturgia en francès. Amb el Oui ! Festival, ha coproduït les obres
Désaxé de Akim Djaziri (2018), Pas Pleurer adaptat de Lydie Sayvaire (2019) i Bonnes ondes de Aurianne Abécassis (2020).
El 2018 l’entitat va convidar a París Barcelone en scène, festival de teatre per donar a conèixer autors catalans. Els primers convidats van
ser Sergi Belbel, Josep Maria Miró i Pau Miró. Mathilde Mottier i François Vila van crear l’entitat Barna-Bé al barri del Poble Sec a Barcelona,
a través de la qual adapten al català i produeixen l’obra francèsa Bomber(s) de Jean-Benoit Patricot, presentada a la Mostra d’Igualada, al
FIET (Mallorca) i al Teatre Akadèmia. Aquesta obra ha rebut el suport de la Diputacio de Barcelona amb Anem al teatre.
L’any 2020, Mise en lumière i el OUI! festival de teatre en francès acompanyen la producció de La Màgia lenta produïda per Eix 49 S.L. i Dau al
Sec Arts Escèniques. Bomber(s) i La Màgia Lenta són dues obres que s’han presentat en la versió francesa en el marc del OUI! festival.
Més informació sobre Mise en Lumière
Més informació del Festival Oui

el projecte dau al sec

Qui som?
L’espai Dau al Sec Arts Escèniques, amb companyia pròpia, és una sala d’exhibició i investigació que compta amb una programació estable
d’espectacles i que acull assaigs, lectures dramatitzades, tallers, laboratoris, residències tècniques i un seguit d’activitats culturals i
educatives per al barri i la ciutat.
Dau al Sec és un projecte cultural enfocat des d’una perspectiva social i de gènere que treballa per dinamitzar la reflexió i promoure el
compromís amb la paraula i el diàleg sobre els conflictes actuals i universals, mitjançant la confluència d’una programació d’espectacles
teatrals, la producció i la investigació d’esdeveniments en l’àmbit de la cultura escènica construïts amb rigor i objectius afins, tot fent del
teatre un bé comú.
Dau al Sec és un equip contestatari, una aposta per la paraula, un espai obert i transformable de l’escena, un espai amb vocació social
i transformadora, una visió i una dinàmica del canvi i de presa de consciència davant els reptes, un altaveu i una plataforma per a les
companyies que s’atreveixen amb textos que van més enllà de la indústria i transcendeixen la quotidianitat, un teatre de proximitat que
promou textos universals amb noves mirades.
Què fem?
L’activitat artística del Dau té dues branques principals. D’una banda, la programació estable d’espectacles i, de l’altra, els programes
educatius, socials i culturals.
Pel que fa a la programació, treballem per exhibir i produir obres teatrals amb continguts que incideixin en conflictes universals i
contemporanis; acollim i cooperem amb companyies joves i emergents que volen construir els seus projectes amb rigor i tempo artesanal;

obrim l’espai a creadors i creadores i al públic que busca una manera de fer i d’entendre la creació des d’una ètica i una estètica no
convencionals, que ofereixi una programació compromesa que incideixi en la transformació social.
Cada projecte que hi arriba és diferent de l’anterior i per tant demana unes necessitats concretes. En aquest sentit, quan una companyia,
artista o altres persones del món de la cultura presenten un projecte, ens plantegem d’una manera personalitzada i amb un criteri artístic
i professional com el podem encarar. Això fa que la sala no sigui només un espai d’exhibició sinó que també acull residències, desenvolupa
coproduccions i té una companyia pròpia.
El segon pilar del Dau és la voluntat d’incidir socialment, cultural i educativa. S’ofereixen cursos, col·loquis i altres activitats que aporten al
projecte Dau una dinàmica que el converteix amb un eix singular i poc convencional. Les activitats aporten un nucli d’usuaris i sinergies que
nodreixen la programació i ofereixen la participació ciutadana.
En aquesta segona branca s’hi troba el Premi Dau adreçat a les companyies professionals emergents d’arts escèniques amb la finalitat
de fomentar i visibilitzar la creació, l’escriptura, la posada en escena, la interpretació i la producció teatral. El Premi, amb una dotació de
1.500€ per a la companyia guanyadora, vol contribuir a donar oportunitats professionals en el sector.
El Dau treballa també per formar part del potent teixit associatiu del Poble Sec, crea iniciatives que acosten els veïns i veïnes a la sala i
col·labora amb diferents col·lectius en l’organització d’activitats socials i culturals del barri.
Aquestes activitats complementàries, sempre accions i reflexions compromeses amb els conflictes d’avui, ajuden a la programació, a
aconseguir un impacte major de la veu del Dau.
La sala Dau al Sec va obrir les seves portes al públic el mes de novembre 2018. Des de llavors, s’hi han programat al voltant de 25 espectacles,
10 cursos i tallers per a adults i infants, així com col·loquis, lectures dramatitzades, entre d’altres. La companyia Dau al Sec ha produït els
espectacles “El Mercader de Venècia” i “La Màgia Lenta” i actualment treballa en la preproducció d’un nou projecte.
Per què ho fem?
El projecte Dau neix amb la voluntat i ambició de complir amb l’objectiu d’apropar les arts escèniques a adults, adolescents, joves i infants
del barri i de la ciutat; d’afavorir l’exhibició d’espectacles creats amb risc i esperit innovador; de fomentar la investigació i l’aportació
de nous llenguatges. Es proposa obrir l’espai a joves creadors i creadores perquè puguin desenvolupar el seus projectes, tot fomentant
l’esperit de cohesió de companyies; contribuir a la creació de nous públics i inserir-se en la realitat social del barri i de la ciutat.
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