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Projecte Ingenu tanca la
trilogia de Shakespeare
eliminant la paraula. De-
prés de Hamlet (estrenat
a l’Atrium el 2014 i amb
una segona temporada a la
sala) i Romeo i Julieta
(2016, repetint estada el
Nadal passat a La Seca)
parteixen de La tempesta
per titular-ho Vaig ser
Pròsper o recordant la
tempesta. L’obra s’estre-
narà el 6 d’abril vinent a La
Seca. El director Marc
Chornet remet a la rèplica
de Pròsper quan es pre-
gunta de què estan fets els
homes (“De la matèria
dels somnis”) per evocar el
comiat del protagonista, el
seu darrer alè de conscièn-
cia, en què es dedica a re-

cordar el passatge de La
tempesta que va viure.

Per Chornet, Shakes-
peare es va acomiadar dra-
matúrgicament amb
aquesta obra d’una màgia
estranya que s’ha repre-
sentat molt pocs cops.
Pròsper, aquest duc de Mi-
là expulsat, revisa el seu
capítol èpic del naufragi i
la salvació, ja a casa seva.
El personatge, interpretat

per Víctor Rodrigo (que
també assumeix l’assesso-
ria de moviment), recorda
el passatge i apareixen la
resta dels intèrprets de la
companyia. El públic, si-
tuat a dues bandes, se sent
endins de l’espai.

Projecte Ingenu perse-
gueix una poètica pròpia:
a partir del cant i el movi-
ment coreogràfic. A Vaig
ser Pròsper juguen amb
les atmosferes de l’obra
original però des d’un
punt de vista subjectiu.
L’únic que manté alguna
rèplica original és Ariel, el
foll misteriós de l’illa. La
peça es pot seguir molt bé
si es coneix la peça origi-
nal, però també aporta al-
tres universos si es desco-
neix, perquè transita en
un espai en què Pròsper
perd la memòria. ■

Projecte Ingenu torna a La Seca amb una adaptació de ‘La tempesta’ construint
un moviment coreogràfic inquietant que il·lustra el comiat de Pròsper
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Un instant del muntatge de ‘Vaig ser Pròsper’, de Projecte Ingenu ■ D. RUANO

Projecte Ingenu
tanca la trilogia
de Shakespeare
explorant des
del moviment
i el cant


