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TEMPORADA ALTA

La tempesta,
la darrera
obra que va
escriure Sha-
kespeare, ex-

plica la història de Pròs-
per, antic duc de Milà i do-
minador de la màgia, el
qual fa naufragar un vai-
xell en què viatgen els no-
bles que anys enrere el van
trair i desterrar a l’illa on
viu amb la seva filla Mi-
randa. Pròsper, però, hau-
rà de triar entre castigar els
seus enemics i culminar la
seva revenja, o perdonar.
En aquesta història hi ha
tres trames diferents –la
dels nobles, la dels enamo-
rats i la dels clowns–, ama-
nides amb humor, aventu-
res, màgia i comicitat
combinats amb una gran
saviesa, que permeten re-
flexionar el poder de la re-
conciliació i l’amistat:
«En la nostra societat, tan
competitiva, el ressenti-
ment i els greuges formen
part del dia a dia, i és la ca-
pacitat de perdonar i re-
conciliar-nos el que ens fa

créixer com a ciutadans i
com a éssers humans»,
sostenen els membres de
la companyia.

La Companyia del Prín-
cep Totilau va estrenar el
seu primer espectacle, 6
Joans, de Carles Riba, a
principis d’aquest any. El
director és Marc Hervàs,

responsable de la compa-
nyia Teatre Nu des de la
seva fundació, el 1992,
fins al 2005. Hervàs va co-
mentar ahir que la franja
d’edat a la qual està dirigi-
da la peça, sobretot –tot i
que és per a tots els pú-
blics–, és entre els 6 i els
14 anys, «una franja no

massa treballada», i el que
intenten és proposar «una
primera aproximació dels
infants a Shakespeare». És
per això que la durada de
l’espectacle ha estat reta-
llat a una hora, que és la
durada estàndard d’un es-
pectacle adreçat a un pú-
blic infantil o familiar.

Els manipuladors dels
titelles –Clara Dalmau,
Anna Ros i Andreu Sans–
també fan d’actors, amb
papers «una mica abstrac-
tes», diu el director, ja que
fan les acotacions per si-
tuar el context. La compa-
nyia ja fa quatre mesos que
treballa en aquest especta-

cle i també treballen en la
versió en castellà, ja que la
seva intenció és que aquest
espectacle giri per Catalu-
nya, però també per tot
l’Estat. La pàgina web de
la companyia, amb infor-
mació detallada sobre
aquesta, és: www.princep-
totilau.cat.

L’obra és de titelles, per a nens a partir de 6 anys, i ha estat adaptada per la Companyia del Príncep Totilau

Temporada Alta proposa una versió
familiar de «La tempesta» de Shakespeare

● El maresmenc Martí Doy és un dels personatges
destacats en l’àmbit de les titelles a Catalunya i a
l’Estat. És un titellaire i escenògraf excepcional, en
la construcció i en la manipulació, que ha col·laborat
amb un gran nombre de companyies i espectacles i
que, com a 6 Joans, a La tempesta s’encarrega de
l’escenografia, les titelles i el vestuari. Doy va fundar
l’Avexutxu amb Rosa Pou i Xavier Duch, amb la
qual va presentar espectacles magnífics, com ara
Contes de Limpopo o Les cabretes i el llop. De la se-
va aliança amb un altre geni de les titelles com és Eu-
geni Navarro, i sota la direcció de Jordi Prat, en va
sorgir Melodama. El 2004 va fer el primer espectacle
amb Marc Hervàs, La Ventafocs, potser sí, potser no,
de Benet i Jornet; del 2004 al 2006 va ser titellaire de
Los Lunnis (TVE) i és el creador del titella MIC, de
l’espai MIC3, del Club Súper 3.
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Una imatge de La tempesta. / LLUÍS SERRAT

● Temporada Alta proposa per demà
(12h), al Teatre Municipal de Girona, una
versió familiar de La tempesta, una de les
peces teatrals més conegudes i també més

peculiars del dramaturg William Shakes-
peare. Es tracta d’un espectacle de titelles
basat en la traducció de Miquel Desclot,
que Marc Hervàs, director i un dels res-
ponsables de la Companyia del Príncep

Totilau, ha adaptat tant en durada com en
contingut, a un públic familiar –a partir de
6 anys–, tot i que afirma que ho ha fet
mantenint el text traduït per Desclot. Her-
vàs va explicar, en la presentació de l’es-

pectacle, que La tempesta és, segurament,
l’obra de Shakespeare «més adaptable» a
un públic infantil «pel component màgic»
que amara la història, la d’un duc de Milà
que ha de triar entre revenja i perdó.

Un titellaire excepcional

● Havia de dir-se La cosa i
es titula Bin & go. Havia de
ser una provatura entre una
actriu i ballarina com Mar-
ta Carrasco i un saxofonis-
ta personal com Llibert
Fortuny i ha anat creixent
com un pastís i no es des-
carta que sobresurti del
motllo. El director de
Temporada Alta, Salvador
Sunyer, presenta la peça
amb la tranquil·litat que un
festival ha de potenciar la
trobada d’artistes de diver-
ses disciplines en les quals,
cadascun en el seu àmbit,
tinguin «una veu pròpia».
Bin & go es representa
avui (22h) i demà (19h) a
la Sala La Planeta.

Sobre el paper, poca
dramatúrgia. L’obra recer-
ca inspirant-se en els jocs

d’atzar: sigui el bingo
(prou explícit en el títol)
com la loteria de fira amb
regal segur. Lau Delgado
és l’encarregat de l’apartat
audiovisual del qual desta-
ca el procés de treball.
Tays Sampablo, habitual
col·laboradora de Carras-
co, també veu un planteja-
ment girat de la producció:
normalment s’estableix el
guió a partir del treball a
escena i en aquesta ocasió
s’ha arrencat del treball de
taula per després donar-li
la forma definitiva a l’es-
cenari.

La intenció de l’obra és
fer un treball conjunt que
parteix d’una estructura
mínima i que es desenvo-
lupa a partir de les impro-
visacions. Per això mateix,
ells calculen que l’obra tin-

drà una durada aproxima-
da d’una hora però que en
podria tenir tres si no fos
per por de cansar el públic.
Les imatges, comenta Lau
Delgado, també aniran
evolucionant a partir que
es vagin ampliant el nom-
bre de representacions.

Inquietuds
Llibert Fortuny se sent
alliberat amb processos
com Bin & go. Celebra ha-
ver-se alliberat de l’enco-
tillament de l’instrument i
la tècnica i atrevir-se a sal-
tar sense xarxa: «He des-
cobert que es pot ampliar
el registre si hi incorpores
moviment i imatge; em
sento com el Son Goku
quan es treu les peses de
les cames.» Ho fa acompa-
nyat per Gary Willis, amb

qui fa anys que compartei-
xen escenari i «no cal que
avisar quan canviem de
to». Ara, el que marca la
música és el moviment de
Carrasco. Ella demana un
canvi d’aires i sortir «de la
mirada densa i fosca» dels
seus darrers espectacles.
Bin & go pot ser un primer
pas del nou camí que vol
emprendre: «Necessitava
riure» i ho ha aconseguit
en els assaigs. Fins ara,
Carrasco era reticent a ac-
tuar amb música en direc-
te, «pensava que ningú po-
dia tocar millor que Jac-
ques Brel o Mahler». De
fet, l’actriu ja tenia previs-
ta una provatura d’aques-
tes característiques amb
Dani Nel·lo l’any passat,
però una lesió òssia ho va
impossibilitar.

L’actriu Marta Carrasco i el saxofonista
Llibert Fortuny ironitzen sobre l’atzar
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Marta Carrasco, en primer pla, en un assaig. / MANEL LLADÓ


