Sobre Dramawalker Poblenou
Dramawalker Poblenou é un proxecto de mediación no barrio en colaboración coa Sala
Beckett.
A Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia atópase nun dos barrios máis
emblemáticos de Barcelona. Dramawalker Poblenou pretende achegar as historias dos
veciños deste barrio no que conviven en equilibrio o pasado industrial e o seu consolidado
tecido asociativo con proxectos artísticos e culturais de vangarda. Mediante un proceso
participativo, os creadores indagarán na memoria do barrio e os seus veciños para
reconstruír as historias que gardan as súas rúas.
Traballarase en colaboración cos axentes máis activos do barrio, como asociacións ou
veciños implicados coa propia comunidade, para que poidan guiar os autores na busca dos
relatos do Poblenou. As historias situaranse nun mapa virtual do barrio e o espectador/oínte
viaxará camiñando mentres as escoita nos sitios onde se desenvolven.
Unha viaxe por este barrio de Barcelona que permitirá coñecer de preto a memoria presente
dos seus habitantes máis aló do que podemos ver nun simple paseo polas súas rúas. A
través dos cinco percorridos que se propoñen, farase unha aproximación á memoria
histórica, o tecido asociativo, as festas e as lendas, os personaxes esquecidos e a arte
urbana do barrio.
Os dramaturgos encargados de escribir estas ficcións son Roc Esquius, Silvia Navarro, Oriol
Puig, Mercè Sarrias e Joan Yago. O deseño de son realizarao Rafel Plana e a coordinación
artística Aina Tur.
A recompilación de historias fíxose en colaboración coas seguintes entidades e persoas do
barrio: Arxiu històric del Poblenou, Coordinadora d’entitats, La Colla del Drac, Església de
Santa Maria del Taulat, La Escocesa, Can Felipa e Higo Mental; Enric Puig, Francesc
Romeu, Pere Parera, Maria Cinta Boigas, Anna Careño, Mercè Oltra, Ignasi Gras, Lina
Pérez, Elvira Fernández, Mercè Ayora, Manel Ollé, Helena Pérez e Andrea Btoy. Está
previsto que se poida presentar o resultado deste proceso durante o mes de xullo no
contexto do Obrador d’Estiu da Sala Beckett.

