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Presentació
CIRCUS és un treball
d'experimentació amb dues
tècniques d'expressió
artística: El Pallasso i la
Marioneta. És una mostra del
que en Jordi Bertran ha
aprés de mestres com:
Chaplin, Lloid, Keaton,
Germans Marx, Rivel, Tatí...
però sobretot del seu pare,
Ferran Bertran i les seves
juguesques a les sobretaules
dels dinars familiars quan
amb l'ajut d'un tovalló o de
les seves mans deixava
sortir l’art que duia a dins.
Un divertit i poètic
espectacle per a tots els
públics on el reconegut
marionetista per mitjà de
petits detalls, gestos i
complicitats, estableix amb
el seu públic una connexió
sincera.

Sinopsis
EL SOMNI D´EN XARLOT
Xarlot, un dels personatges més cèlebres de la primera meitat del
segle XX, sortit del món del Cinema, ens farà una exhibició amb
els seus patins de quatre rodes. Una escena inspirada en una de
les seves pel·lícules “Modern Times”.
Raquel, la venedora de flors, serà la companya d’escena d’en
Xarlot, la musa que habita en els seus somnis. Marioneta inspirada
en el personatge de la violetera de la pel·lícula "City Lights" de
Charles Chaplin.

FRATEL·LO I TITINA
Un pallasso i una pallassa funambulistes, arriscaran la seva vida, a
ritme de la música d´en Charles Chaplin, dalt la corda fluixa per
mostrar el que senten l’un per l’altre. Una flor groga serà el símbol
dipositari del seu gran amor.

TOTI
Amb aquest personatge en Jordi Bertran treu el nen que duia
a dins i recupera el seu pallasso adormit.
Amb objectes ben simples, com una paperina o un toballó
aconseguirà comunicarse amb el seu públic i establir una
relació divertida, tendra i poètica.

Espectacle dissenyat per ser representat en
contacte directe amb el públic, ja sigui a l'aire lliure
o en espais interiors amb o sense escenari. La
proximitat i la comunicació amb els personatges és
tal que fins i tot es poden arribar a tocar.
A partir d'unes marionetes de construcció perfecta,
unida a llargs anys de treball en la manipulació i
interpretació
amb
la
tècnica
dels
fils,
s'aconsegueixen considerables dosis de poesia
capaces de generar en l'espectador sentiments
altament emotius.
Cada gest, cada mirada, cada pas d'aquests titelles
de fil, estan estudiats amb profunda precisió, amb
l'objectiu de seduir al públic fent-li creure que la vida
que els habita és real i els seus fils pura ficció.
Un treball d'experimentació que ens transporta fins
a paisatges gairebé oblidats, habitats pels records
onírics dels nostres orígens.

2015: Premi del Jurat al 9è Festival
Internacional de Pallassos de Valsequillo
(Gran Canària)

L’espectacle CIRCUS s’estrenà el 3 de Setembre de 2015 al 9è Festival
Internacional de Pallassos de Valsequillo, Gran Canaria.
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Producció

Cia. Jordi Bertran

El 1977, Jordi Bertran va conèixer un grup de titellaires de la Barceloneta, el
“Grupo Taller de Marionetas”, dirigit per Pepe Otal, descobrint així el poder de
fascinació i la capacitat de comunicació de les marionetes i els titelles.
Posteriorment, va formar part de dos grups de titellaires, ”El Col·lectiu
d’Animació de Barcelona” (1978), dirigit per Carles Cañellas, i “La Companyia
Ambulant Els Farsants” (1979-1987), de la quals en va ser cofundador.
L’any 1987 funda la seva pròpia companyia, amb la intenció de difondre l’art de
la marioneta i d’arribar, preferentment, al públic adult.
Gràcies a l’esforç de molts artistes i col·laboradors, la Companyia Jordi Bertran
és una de les més reconegudes i prestigioses del nostre país. Ha aconseguit
nombrosos premis nacionals i internacionals.
Ha participat en els més importants festivals d’arts escèniques del món, ha fet
gires per més de cinquanta països, i ha treballat en programes televisius
d’arreu.
En la vessant docent, Jordi Bertran ofereix cursos de construcció i manipulació
de marionetes i titelles, en el seu taller, a la escola de teatre La Casona a
Barcelona y dona i ha donat cursos internacionals en llocs com: Oaxaca, Illa
Reunió, Florianápolis, Sao Paulo, Bretanya, Lisboa, Aragó, etc.

El Taller del Parc
Ubicat a Barcelona, és l’espai de creació de la Cia Jordi
Bertran, on es creen els espectacles. També és un centre
de formació on s’imparteixen tallers en els diferents
àmbits del teatre de marionetes, titelles i objectes:
construcció, manipulació, però també il•luminació, vestuari
i altres tècniques aplicades. Conta amb la col•laboració de
professionals vinculats a la Companyia.
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