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Fotografia i video: Pilar Aldea

Nautae és  la  producció  escènica  que  tanca  la  trilogia
iniciada el 2012 amb Cap de tortuga i continuada el 2016
amb Perdius. Els diferents focus temàtics com la memòria,
la guerra, la mort i la identitat, han estat portats a l'escena
des d'una òptica experimental a través de la qual s'ha anat
afaiçonant i consolidant l'estil de la companyia Espai_F.



Nautae és una proposta teatral en què text i interpretació
s'imbriquen amb altres  formes  d'expressió  física,  plàstica,
musical, amb les quals dialoguen i amb les quals cristal·litza
un poderós registre poètic i  performatiu.  Un teatre íntim,
minimalista,  que  busca  sintonitzar  amb  l'intel·lecte
emocional  de  l'espectador.  Les  accions  dissociatives,  la
instal·lació o la configuració d'espais escènics sorprenents i
alienadors  són  mecanismes  recurrents  en  la  posada  en
escena, que busquen desautomatitzar l'experiència estètica
del públic.

 



L'eix  del  relat  de  Nautae  (2017)  és  el  viatge  mític,  una
estructura  narrativa  porosa  on  s'adhereixen  tant  els
referents  culturals  més  universals  com  la  descarnada
proximitat  dels  drames contemporanis.  També el  material
textual de l'obra és heterogeni: un relat subjectiu i fantàstic
del  personatge principal acull  alguns hexàmetres esparsos
d'una de les tragèdies perdudes del dramaturg grec Èsquil i
els restitueix el sentit en un context argumental renovellat.
versos  fragmentaris  que  troben el  seu  encaix  en un relat
èpic d'estructura contemporània.

Necessitats tècniques

Nautae és  una peça curta  (45')  per  a  ser
representada  en  espais  escènics  dels
anomenats a la italiana, però amb el públic
sobre  l'escenari,  al  fons,  en  22  cadires
orientades al pati de butaques.

No  utilitzam  focus,  l'obra  és  il·luminada
amb els llums de feina del teatre. Tampoc
fem servir equip de so.

Contacte

info.espaifrumentaria@gmail.com
www.facebook.com/Espai_frumentària
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