


Ja no queda lloc. La terra és per al millor postor 

i qui no disposa d'un grapat de monedes ha de 

partir. “De fora vindrem” és la història d'una 

ciutat, d'un poble o d'una família que ha de 

marxar. D'eixa gent que tenint poc o res ho posa 

tot en venda. D'eixa gent que lloga els seus 

records per pura necessitat. D’eixa gent que 

llança les cendres del passat al contenidor de 

reciclatge.



Hans i Paul són dos germans que hereten la 
casa familiar on es van criar i es veuen obligats 

a posar-la en venda. La precarietat els espenta 

a l'èxode. Purna Teatre torna a la càrrega amb 

el seu humor destarifat en una peça traçada a 

bases de skechts. Humor absurd i disbaratat 

amb alta dosi de mala llet. Molta mala llet. Un 

retrat de la fi de la nostra terra promesa.


 Casa nostra ja no és nostra.



“Què farem, ja vorem. A la fira firarem…”



Una subhasta en la prestigiosa casa de subhastes Christie on es 
venen els pisos del centre a preu de Goyas. Un drakkar viking que 
arriba a les costes llevantines en el segle VI disposats a prendre les 
nostres terres. Un parc temàtic on les nories són rotondes. Un 
èxode bíblic. Una Apocalipsi. Tot això i alguna cosa més és "De fora 
vindrem". Quan es parla d’un procés de gentrificació es fa 
referència a la transformació d’un barri popular en un altre amb 
locals de moda i un veïnat nou de classe benestant. A poc a poc 
desapareixen els negocis de sempre i es transformen en habitatges. 
Però els canvis no són només físics, ja que el barri modifica la seua 
identitat.
 




El turisme urbà ha accelerat aquests processos. Els pisos on abans 
vivien famílies ara es lloguen a turistes. A l’interior tot canvia: 
l’habitació, que un dia fou un espai íntim replet d’objectes viscuts i 
plens de significats, ara és un espai de disseny estandarditzat i sense 
ànima. “De fora vindren” ens parla de la puntada en el cul. Del que 
significa ser d'un lloc i deixar de ser-ho. De veure com tot el que ens 
envolta ens fa sentir-nos envoltats. La gentrificació. La botigueta de 

tota la vida que es converteix en una hamburgueseria vegana. 


Paelles per a sopar i souvenirs per a desdejunar.�























La realitat de la ficció, el negatiu del positiu, la mirada puntual... Comentaris sobre actes culturals, exposicions,
teatre, música...

Com un núvol d'estornells LLIMA Pàgina d'inici

dijous, 29 d’octubre de 2020

'De fora vindrem' per Purna Teatre al Teatre Micalet
 

Pau Blanco i Xavo Giménez, de Purna Teatre, estrenaren ahir al Teatre Micalet de València la
seua darrera obra, "De fora vindrem", en al·lusió a la dita popular "De fora vindran que de casa
ens tiraran". En clau de comèdia àcida ens parlen de l'apropiació de la propietat a través de la
compra (el poder dels diners) o de les invasions (la força). La venda d'una casa, l'espoli d'un
poble i, fins i tot, l'ocupació del territori seran tractats de manera aparentment esbojarrada en un
discurs hilarant, basat en els diàlegs dels dos actors que interpreten diversos personatges i
demostren una vegada més la bona química que es produeix entre els dos en escena. I ho fan
amb intel·ligència i molt d'humor a partir d'esquetxos entrellaçats que van repassant aspectes
com l'herència dels pares; les dificultats en la vida dels progenitors i els esforços per llegar
alguna cosa als fills; l'amistat, la germanor i les relacions familiars; la decisió d'emigrar hipotecant
la pròpia vida; el tracte i acceptació que reben les persones que migren; la importància de la
pròpia llengua...

L'obra es representa en un escenari on les referències teatrals estan presents a través de les
cintes que marquen al terra el lloc on es disposaran alguns objectes al llarg de la representació.
Un grapat d'utensilis de la professió de pintor o de paleta recorden a l'espectador el moment
previ a la venda d'una casa en obres, en aquest cas la que fou dels pares dels protagonistes.
Són objectes que, aparentment, remeten a un trasllat o reforma i als pocs records familiars que
els hi queden. Amb ells es construiran edificis o vehicles, es transformarà el propi vestuari dels
personatges o es reproduiran efectes de so de manera molt encertada. La reutilització i el
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Visualitza el meu perfil complet
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Barahúnda
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Dinamarca
drama
El pont flotant
El Somni
EMT
Espill
feminisme
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EL NOSTRE EQUIP.�
�

Intèrprets. Pau Blanco i Xavo Giménez.�
�

Textos. Xavo Giménez i Toni García.�
�

Il·luminació. Jose Martín Márquez.


Fotografia i vestuari. María Cárdenas


Tècnic de gira. Cotu Peral.


Realització escenografia. Los Reyes del Mambo.�
�

Direcció i espai escènic. Xavo Giménez.�
�

Una producció de Purna Teatre.�




Jo era florista i he acabat de florer.

Jo forner i he acabat cremat.

Jo era fuster i he llançat els mobles per la finestra.

Jo era pastisser i he acabat boniato.

Jo era botiguer i he acabat botifler.

Jo era capatàs i he acabat captaire.

Jo era pintor i ja no pinte res.

Jo era metge i he acabat malat. 

Jo era carter i he acabat de carterista.

Jo era contable i he acabat contant les hores.

Jo era pilotari i he acabat fent la pilota. 

Jo era llaurador i he acabat a Marina D’or.

Jo era camí i he acabat rotonda.

Jo era plaça i he acabat desplaçat.

Jo era parc i he acabat parc... temàtic.

Jo era diumenge i he acabat dimecres.

Jo era taula i he acabat tablet.

Jo era del Psoe i he acabat... i he acabat.

Jo era feliç i he acabat content.

Jo era artista i he acabat autoestopista.



Purna teatre.

 











Contacte.	  	  
Purna	  Teatre.	  687	  814	  998	  
purnateatre@hotmail.com	  


