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Isop
 
Fabulista grec que va viure al segle VI a. C.
Segons una tradició molt difosa va néixer a Frígia, encara que
n’hi ha d’altres que el situen a Tràcia, Samos, Egipte o
Sardes.
Diuen que fou l’esclau de Jadmó o Janto de
Samos amb el qual va viatjar molt i que acabà donant-li la
llibertat.
Tenia gran reputació, fins i tot el va cridar Creso
a la seva cort per satisfer-lo de favors. També el va enviar a
Delfos per oferir recompenses al oracle i als habitants de la
ciutat, però ell es va limitar a l’oracle ja que els habitants de
Delfos eren traïdors i molt cobdiciosos.
Les seves faules van ser reunides per Demetri
de Falero cap al 300 a. C. Es tracta de narracions breus
protagonitzades per animals. Són al·legories i amb contingut
moral que han influenciat molt en la literatura des de l’edat
mitjana fins als nostres dies. Han estat adaptades per La
Fontaine i per Samaniego.
També ens han aconsellat a l’hora d’afrontar la
vida.



Sinopsi

Un pastor molt alegre i eixerit que s’avorreix com una
soca, decideix anar a investigar pel bosc, on hi veurà molts
animals, grossos, petits, simpàtics, lletjos, i fins i tot
perillosos. Aquests animals li ensenyaran tot de coses de les
quals en traurà força conclusions i aprendrà moltes coses per
a viure la vida.
Un dia pasturant les ovelles, l’avorriment és tan gran que
se li acudeix (per fer una broma als vilatans) baixar al poble
per despertar a tothom fent-los creure que el llop es vol
menjar les ovelles; hi baixarà dues vegades, cridant: Que ve
el llop! Que ve el llop!
Però a la tercera serà vera, el llop apareix i ...



Objectuis

Volem dir qui era Isop, per què les seves faules són tan
famoses i què ens ensenyen.
Volem educar als infants, perquè ningú els hi prengui el
pel, que respectin a tothom, que s’adonin que les mentides
només serveixen per enganyar-se un mateix, que no diguin
blat fins que no el tinguin al sac i ben lligat, que es guanyin el
pa amb la seva feina i que no es vulguin enriquir a costa dels
altres.
Volem també que s’ho passin bé i que gaudeixin d’un
espectacle guapo i molt ben interpretat.
Volem que aprenguin què són les faules, les al·legories,
les metàfores i per a què serveixen.
També volem donar-li importància als llibres, a la lectura i
al joc com a mitjà d’aprenentatge. Tots sabem que als llibres
ho podem trobar tot. També estimulen la imaginació, la
concentració i el lliure pensament, a més d’enriquir-nos
culturalment.
Teatralment el nostre objectiu, a part d’entretenir, és
cercar formes diferents al comú, que innovin, però que
estiguin basades en la tradició teatral de tota la vida. Volem
que tothom pugui gaudir de la nostra manera de fer les coses,
que és fresca, divertida i alhora disciplinada.
L’altre objectiu important ha estat el pressupost, que no
fos una producció molt cara, per poder arribar a totes bandes:
escoles, teatres, biblioteques...



L’espectacle

El pastor mentider s’utilitza com a lligam per a
l’adaptació de les mes conegudes faules d’Ìsop (“fábulas de
Esopo”)la llebre i la tortuga, la cigala i la formiga, el conte de
la lletera, i d’altres.
Un espectacle amb cançons, divertit, ple de fantasia
i imaginació, on el públic participa d’una manera espontània
als jocs que es produeixen a l’escenari.
L’obra és dinàmica i divertida, i els infants en podran
treure moltes conclusions, la més important: sempre s’ha de
dir la veritat ja que les mentides no duen enlloc.
El personatge central és un pastor: Isop. S’avorreix i
comença a inventar-se tot de coses per divertir-se ell i el
públic. Finalment fugint del llop se’n va pel bosc a investigar
on trobarà tot d’animals: la llebre, la tortuga, la cigala, la
formiga... Tots aquests personatges són màscares, que es
caracteritzen per la manera de moure’s. Volem remarcar que
la interpretació física dels animals és importantíssima i que
els actors ho fan magistralment.
Tant l’escenografia com l’attrezzo són senzills, però fets a mà i
amb un gust exquisit, recordant-nos que som a l’època grega.
La música composada expressament per a aquest
muntatge ens acompanyarà casi tota l’estona. Destacar que
també té un aire grec.
Un espectacle enginyós, participatiu i amb molt sentit del
humor, com caracteritzen les obres d’en Josuè Guasch.



Fitxa tècnica i necessitats

Actors: Josuè Guasch i Enric Garcia
Escenografia: Mª Elena Ramis
Músiques: Chesco Planchart
Vestuari: Mª Elena Ramis
Attrezzo, titelles i màscares: Mª Elena Ramis
Disseny de Llums: Josuè Guasch
Disseny Gràfic: Mª Elena Ramis
Producció: Teatritx
Guió i direcció: Josuè Guasch
Duració de l’espectacle: 1,00 hora.
Necessitats: Un escenari mínim de 5x5,
 24.000W i càmera negra.
(Si no es disposa d’equips de llum i so s’ha d’avisar al
responsable de la companyia amb suficient antelació)
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TEATRITX

Teatritx ha format part de l’ABETD del desembre del 2009 fins a l’agost 
del 2010. Ara forma part de l’ADEBAE.
El nucli de la companyia son na Mª Elena Ramis i en Josuè Guasch, 
que van començar essent la companyia Josuè Guasch & cia.
Després es van transformar en BLAT produccions i finalment s’instal·len 
a Felanitx i es canvien el nom per dir-se Teatritx.
Els seus espectacles han girat per gran part d’Espanya, estem parlant 
de “Les Aventures d’en Massagran”, “La Caputxeta Vermella”, “Ningún 
Torero Sin Cornada”, “Cames Ajudeu-me”, “Pim, Pam, Pum” 
o “Animalades (Faules d’Isop)”, a més tots dos han format part d’altres 
projectes i tenen una experiència provada, que els ha enriquit molt com 
a persones i com a professionals.
Es pretén oferir tota mena d’espectacles des de teatre en tots els seus 
formats, fins a la confecció de guions a mida o la direcció d’obres, 
passant per oferir escultures, màscares, tallers, etc... En definitiva 
s’intenta resoldre qualsevol necessitat artística.
La finalitat d’aquesta companyia és apropar al públic la màgia del teatre. 
Es busquen i s’adapten els espectacles més adients per a cada edat. 
Se’ls dota de ritme i agilitat complementant-los amb cançons, músiques 
i danses, alhora que conviden a la participació espontània d’aquest 
públic tant exigent.


