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El Tantarantana acull Et Planto, de Claudia Cedó i
El Vol de Pollastre

Títol: Europa Espanya Català

El Teatre Tantrarantana acollirà, del 10 al 28 de febrer, la creació de la companyia de Banyoles El
vol del Pollastre Et planto, amb direcció de Claudia Cedó. L'espectacle, que descriuen com "Una
història d'amor botànic", presenta el final d'una història d'amor entre dues persones que tenen ben
poc a veure i que fins i tot no s'avenen a l'hora de trencar. És una comèdia hilarant que la seva
directora no ha pogut presentar personalment, perqupe ara mateix és a Buenos Aires, al Torneig
de Dramatúrgia Transatlàntic, organitzat pel Temporada Alta, com vam avançar a la notícia
http://www.teatral.net/asp/usuaris/admin/noticies/noticia.afegir.form.asp. Però la Clàudia hi ha
volgut participar per Internet! . "Vull fer el teatre que m'agradaria anar a veure, emprant nous
llenguatges i recursos teatrals que sorprenguin", ha dit.

SINOPSIS

La Júlia, que ha decidit que ja en té prou. El deixa. Les plantes inunden el pis i ella s'ofega entre
les seves fulles. Ell és estàtic, avorrit, ocupat en classificar bonsais, incapaç d'entendre l'esperit
lliure i camaleònic que la caracteritza. La ruptura els submergirà a tots dos en un univers laberíntic
de llocs comuns i de déjà vu's. Els intents desesperats del Miquel per fer tornar la Júlia
desdibuixaran la seva personalitat, convertint-lo en allò que no és i fent-lo encapçalar una
persecució hilarant enmig d'un mosaic sobre la pròpia identitat. Et planto és un joc de nines
russes, una comèdia esbocinada, una història d'amor en espiral que intenta sobreviure
trasplantant els seus protagonistes les vegades que faci falta

L'interpreten Júlia Falgàs i interpreta Genís Casals, Eduard Serra i Arnau Nadal. Tres homes per
representar-ne un de sol, un recurs teatral que sorprèn, com vol la Clàudia, i molt. Ho fa servir per
destacar els tres aspectes més rellevants de la seva personalitat: el racional, el sentimental i
l'intuïtiu.

Et Planto, estrenada al Festival Temporada Alta 2015, és un espectacle de creació. A partir
d'improvisacions dels actors, ClàudiaCedó, guanyadora del premi Butaca 2015 en la categoria de
Millor text teatral, desenvolupa la dramatúrgia de l'espectacle per aconseguir personatges que
parlin des de la veritat i la proximitat.

La música,composada especialment pel muntatge, i les animacions de la illustradora Andrea
Zayas projectades durant la funció, acaben de composar un espectacle rodó, cuidat i proper que
reflexiona sobre el desig, la necessitat de retenir allò que desitgem i de com,una vegada
retingut,deixa de ser desitjat.

La Cia El vol del pollastre neix al 2009 formada per el que llavors eren alumnes de l'Aula de Teatre
de Banyoles. Han participat en una vintena d'espectacles de petit format que els relacionen amb el
dinamisme cultural de la ciutat. Et planto és el seu tercer espectacle escrit i dirigit per Clàudia
Cedó.


