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Organitzat per:

Dijous, 5 de novembre, a 1/4 de 8 del vespre
A la seu del diari El Punt, sala d’actes de la Farinera Teixidor (carrer Santa Eugènia, 42) de Girona.

“Brasil, una presència emergent
en l’escenari mundial”

Conferència a càrrec de:

Carlos Alfonso Iglesias Puente
Cònsol general adjunt del Brasil a Barcelona

Presentarà l’acte:

Domènec Espadalé
President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona

Confirmacions d’assistència: tel. 972 222 092 o bé c/e infogirona@pcm.cat

Amb el suport de:
Consolat General del Brasil a Barcelona 

Consell per a la projecció internacional de Girona i les seves comarques

PUBLICITAT

132271-981500B

Hervàs afir-
ma que
l’obra, di-
vertida i en-
ginyosa,
«parla so-

bretot de l’amistat». L’es-
pectacle, recomanat per a
nens i nenes a partir de sis
anys, es mou en el terreny
del clown, el teatre de l’ab-
surd, la màscara i el teatre
musical i, és clar, també
suscita reflexions sobre la
bondat i la maldat, l’exis-
tència de Déu i el sentit de
la vida. Tres pingüins pro-
tagonistes de l’obra, en
una escena insòlita i diver-
tida, es troben discutint so-
bre el caràcter de Déu
quan, de sobte, es veuen
sorpresos pel diluvi uni-
versal. Aleshores un co-
lom els ofereix la possibi-

litat de salvar-se pujant a
l’arca de Noè, però resulta
que només hi ha dues pla-
ces disponibles. Els pin-
güins no en volen deixar
cap a terra, i per això se les
empesquen per mirar de
fer pujar el tercer pingüí a
l’embarcació, encara que
sigui amagat a l’equipat-
ge. El mateix colom que
els ha fet l’oferiment, pe-
rò, és com una mena de
guardià i supervisor de tot-
hom qui entra o surt de
l’arca, de manera que els
sotmetrà a una estreta vigi-
lància. Marc Hervàs afir-
ma que és conscient que el
tema no és fàcil, i creu que
també n’era conscient
l’autor, Ulrich Hub, ja que
contextualitza molt bé la
història per tal que els es-
pectadors joves puguin se-

guir el fil, però també fa
picades d’ullet al públic
adult, que té més possibili-
tats de conèixer la història
bíblica.

La idea de posar en es-
cena a Catalunya aquest
text, explica Hervàs, va ar-
ribar arran d’un intercanvi
de dramaturgs entre la
Fundació Xarxa i el
Goethe Institut, per tal de
crear vincles de coneixe-
ment. El director català ex-
plica que A l’arca a les vuit
va obtenir un gran èxit a
Alemanya, fins al punt que
hi ha unes vint produc-
cions diferents d’aquest
text en tot el país. Hervàs
pensa que l’obra retrata
una situació «un pèl injus-
ta, perquè, per què havien
de ser només dos de cada
espècie els que podien pu-

jar a l’arca? Potser Déu en
va fer un gra massa amb el
diluvi universal, no? –es
pregunta– Calia que el
càstig fos tan sever?» Her-
vàs no ha comptat en
aquest muntatge amb els
membres de la seva com-
panyia, El Príncep Totilau,

que l’any passat van portar
a Temporada Alta La tem-
pesta de Shakespeare, un
magnífic espectacle fami-
liar amb titelles que es
tracta d’un encàrrec, con-
cretament de la Fundació
Xarxa. Per això es va fer
un procés de tria en què

van obtenir un lloc en el re-
partiment Elena Codó,
Ares Piqué, Francesc Gil i
Pau Sastre. Hervàs sí que
ha comptat en aquest mun-
tatge amb Martí Doy, col-
laborador habitual i res-
ponsable de l’escenogra-
fia i el vestuari de l’obra.

Les aventures de tres pingüins
durant el diluvi universal són
l’eix d’«A l’arca a les vuit»

L’espectacle familiar es veurà avui (12 h) al Teatre Municipal

Els tres protagonistes de l’espectacle familiar A l’arca a les vuit. / LLUÍS SERRAT

● Les aventures de tres pingüins que vo-
len pujar plegats –i no només dos– a l’arca
de Noè durant el diluvi universal és la ba-
se de la peça de teatre familiar A l’arca a

DANI CHICANO / Girona les vuit, de l’alemany Ulrich Hub. Marc
Hervàs és el director de la companyia El
Príncep Totilau i n’ha fet la versió per en-
càrrec. A l’arca a les vuit es podrà veure
avui (12 h) al Teatre Municipal de Girona.


