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EL LLIBRE
DE LA SELVA
(Un musical molt animal)
De Josuè Guasch.
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El llibre de la selva
El llibre de la selva (en anglès: The Jungle Book),
també anomenat El llibre de les terres verges, publicat el
1894, és una col·lecció d'històries escrites pel britànic
Rudyard Kipling (Bombai, 1865 - Londres, 1936), el primer
escriptor anglès a ser guardonat amb el Premi Nobel de
Literatura el 1907.
La història, que va ser inicialment publicada en diverses
revistes entre 1893-1894 i que contenia, en alguns casos,
il·lustracions del pare de Rudyard, John Lockwood Kipling,
es basa en contes d'animals de la selva índia que, de forma
antropològica, plantegen lliçons morals.
Així, doncs, El llibre de la selva és, en realitat, un recull de
contes o faules. De tota manera, els primers vuit són part
d'una mateixa història.

Rudyard Kipling
Joseph Rudyard Kipling (Bombai, Raj Britànic 30 de
desembre de1865 – Londres, Anglaterra 8 de gener
de1936) va ser un escriptor britànic nascut a l'Índia i
conegut avui dia fonamentalment pels seus llibres infantils,
com El Llibre de la selva (The Jungle Book, 1894), i per ser
el primer britànic a aconseguir un Premi Nobel, a més de
ser també la persona més jove en aconseguir-ne un. Entre
altres honors, li va ser ofert el "British poet laureateship" i el
rang de cavaller, refusant ambdues distincions.
Kipling va ser un dels escriptors en llengua anglesa més
populars, tant en prosa com en vers, a les acaballes del
Segle XIX i les primeries del Segle XX. L'escriptor Henry
James va dir d'ell amb una frase que s'ha fet cèlebre:
"Kipling em colpeix personalment com el màxim exponent
del geni humà (que no només vol dir una fina intel·ligència)
que mai he conegut."
Tanmateix, al final de la seva vida Kipling va arribar a ser
considerat (en paraules de George Orwell) un "profeta de
l'imperialisme britànic". Molts han vist prejudicis i
militarisme en les seues obres, i la controvèrsia sobre
aquest afer ha continuat viva durant gran part de Segle XX.
D'acord amb el crític Douglas Kerr: "És un autor que encara
pot inspirar un desacord apassionat i el seu lloc en la
història literària i cultural està lluny d'haver estat establert
amb fermesa. Però a mesura que l'era dels imperis
europeus desapareix, és reconegut com un incomparable,
tot i que també controvertit, intèrpret de com es viu
l'experiència d'un imperi. Això, junt al creixent
reconeixement de les seves extraordinàries dots com a
narrador, fan d'ell un escriptor imprescindible."
És considerat un dels principals innovadors en l'art de la
narració curta; els seus llibres per a infants han esdevingut
clàssics de la literatura juvenil; i la millor part de la seva
obra s'expressa amb un to narratiu lluminós i versàtil.

Sinopsi
Després de ser abandonat a la selva, una família de llops
cria al cadell humà Mowgli, però amb l'arribada del tigre
més perillós: Shere Khan, Mowgli corre perill ja que el
temible tigre ha promès eliminar tota amenaça humana.
Així que a Mowgli, tot i que no vol, no li queda més remei
que abandonar l'única llar que ha conegut.
L'acompanyaran Bagheera, la pantera i l'ós Baloo. Pel camí
trobaran tota classe d'aventures i perills.
Un espectacle tremendament divertit, musical i animal, molt
animal.

Objectius
- Donar a conèixer valors positius com ara l’amor i la
bondat.
- Fer conèixer Kipling, les seves idees i la seva literatura.
- Donar a conèixer el costumari de finals del segle XIX.
- Fer palesa la importància educativa de les històries
d'animals.
- Aprendre a valorar la lectura com a fet divertit i com a
base per un món d’imaginació i creació.
- Valorar el món de la interpretació i del teatre en general.
- Estimar les teresetes i els espectacles de titelles.
- Conèixer i aprendre a gaudir de la música i del teatre
musical.

L’espectacle
Tothom coneix la història de Mowgli, així que a més de
contar-la intentarem sorprendre de manera divertida amb
propostes diferents, màgiques i participatives.
La base és un ambient selvàtic, tribal i molt animal que
amanim amb pinzellades modernes.
Podríem dir que aquest és un espectacle rodó, ja que
té de tot: cançons, titelles, literatura, divertimento, moral,
reflexió, respecte, pallassades i bona execució.
L’espectacle està farcit de música i cançons cantades
en directe. Escoltarem les cançons que han fet tan popular
la versió de Disney a més de godspels, blues, soul...
Alguns animals són teresetes que s'usen per donar
més diversitat a la història, són de tot tipus i de mida
gegant, fan més d’un metre.
L’escenografia és una catifa de gespa artificial que fa
5x4, també hi ha columnes de fusta que fan d'arbres. A un
costat trobem cordes penjades que es mouen donant la
sensació de lianes. També hi ha una pedra grossa damunt
la qual s'hi pot pujar. Fem servir una tela de sac clareta de
fons on projectem unes il·lustracions precioses que ens
ajudaran a completar la història i a donar-li un ambient
màgic a l'obra.
El vestuari té un aire Hindú i es completa cada animal
usant una màscara i una peça de roba entre tribial i
metafòrica.
El muntatge és divertit, atractiu, vistós, musical i
pedagògic, a més d’original.
Com sempre fem participar al públic perquè entre tots
creem un moment màgic.

Fitxa tècnica, artística i necessitats
Autor: Josuè Guasch
Dramatúrgia: Josuè Guasch
Direcció: Josuè Guasch
Titelles: Teresetes Paradís
Vestuari: Liliana Provenza
Intèrprets: Enric Garcia i Josuè Guasch
Escenografia: Enric Garcia i Josuè Guasch
Il·lustracions: Judit Morales i Adrià Gòdia
Atretzo: Josuè Guasch i Enric Garcia
Veu off: Dolça Guasch
Espai sonor i Música: Carles Grimalt
Disseny de llums: Josuè Guasch
Producció: Teatritx
Edat recomanada: De 3 anys endavant PÚBLIC
FAMILIAR. Escolars: Primaria
Espai: 6m X 5m mínim Durada: 60 minuts
Idioma: Català
Necessitats tècniques: El mínim que farem servir és un
equip de so, on hi endollem l'ordinador i 2 micròfons
inalàmbrics per cantar en directe. També hi ha un projector
que la pròpia companyia duu. Si hi ha focus per fer el
nostre disseny de llums, l’espectacle guanya.
Es pot fer interior o exterior

Teatritx (Josuè Guasch)
El nucli de la companyia és en Josuè Guasch, llicenciat en
art dramàtic al institut del teatre de Barcelona.
Gerent del Teatre de l’Eixample/Guasch teatre del 2000 al
2002.
Programador del teatro en família del Trui Teatre.
Ha estat president d'ADEBAE i tresorer d'Illescena.
Ha col·laborat amb companyies com la Fornal, Circ Bover,
Pasodos...
Director de més de 20 obres de teatre, entre elles: “Ningun
torero sin cornada”, “Pim pam pum”, “La Caputxeta
vermella”, «Frashka»...
Com actor ha format part de les companyies: J.M. Flotats,
Els Joglars, Maleïts, Teatre de l’ocàs, Dueso-PuigcorbéPlanella, El Repartidor...i de pel·licules com: “Tras el cristal”,
“Yo, el vaquilla”...
És el Pallasso Sabatot. El seu espectacle “Ni més ni Manco”
és el més contractat dins del circuit CAEM del 2010.
Autor d’un grapat d’obres de teatre que han girat per tota
Espanya: “Ningun torero sin cornada”, “www. La historia del
cine. no es”, “Pim pam pum”... i de la majoria d’infantils del
Guasch teatre, punt de referència europeu d’aquest tipus de
teatre.
Professor d’interpretació, expressió corporal i clown.
Dissenyador de llums del premi nacional de dansa Flora
Albaicín i d’infinitat d’obres com: “La Casa de Bernarda
Alba”, “Terra baixa”...
Guanyador del premi de recerca 2007 que atorga el institut
del teatre de Barcelona i finalista dels premis escènica 2011
a la millor dramatúrgia i a millor espectacle infantil amb “La
Caputxeta Vermella”.
Pretén oferir tota classe 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, intenta resoldre
qualsevol necessitat artística.

Teatritx
Camí de sa torre 6 07510 Sineu
Mail: teatritx@gmail.com
Contacte: Josuè Guasch/ Mª Elena Ramis
Telèfon: 971 52 10 42/ 625 111 980

