EUROPA BULL
Un espectacle d’Indi Gest
Sobre l’obra:
Immersos en la crisi i en la desafecció a les institucions europees, els membres representants de
la Comissió de Cultura (de la Unió Europea) s'empesquen un acte commemoratiu per mirar de
justificar l'existència de la pròpia Unió Europea. Per fer-ho, recorren a les històries i mites que
sedimenten els pilars de l'antic continent. Històries que dibuixen el nostre imaginari. Que ens
expliquen. Que ens representen. I és que Europa –en sí mateixa– ja és un mite: el que narra la
història del nostre Déu Zeus que, encès d’amor per una noia fenícia, viatjà a les costes de l’actual
Líban i Síria… i sota l’aspecte d’un immens toro, la raptà tot creuant el mediterrani i, arribats a
Creta (o Lampedusa…), la violà. I és d’ençà… que Europa bull.
Després de l’espectacle EUpheMyth (creat per encàrrec pel teatre Schauspiel Stuttgart l'any 2018)
vàrem voler estirar del fil de les paradoxes i vicissituds europees, per crear aquest espectacle que
ve a preguntar-se qui –i què– ens representa.

...

Europa Bull (Premi Quim Masó 2018) es va estrenar al Festival Temporada Alta 2019 i tot seguit
féu temporada al Teatre Nacional de Catalunya. Aquesta peça –que vessa d’humor negre– incideix
sobre les pors dels europeus que reviuen –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.
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 batejà, i el seu déu toro, que –desbocat, la raptà.
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