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SINOPSI
El Mag Merlí, per tal de protegir
Anglaterra, encanta l’espasa màgica
Excalibur, clavant-la en una pedra, i
només la desclavarà aquell que sigui rei
d’Anglaterra. Artur un jove, que vol ser
cavaller desclava l’espasa de la pedra, i
es converteix, així, en el nou rei.
Però per a ser un bon rei, Artur haurà
d’apreciar els diferents elements de la
natura, els animals... I desfer-se dels
perills del seu país, com els gegants i la
malvada bruixa Morgana.

Unes paraules...
Les aventures del rei Artur, han sigut un referent, sempre que es parla d’aventures
de cavallers, bruixots que s’enfronten, i tot una sèrie de d’elements mitològics, que han
sobreviscut al llarg dels anys. Entre ells s’explica la primera aparació del Sant Graal, dins
de l’història de les llegendes. El calze de Crist, ha estat sempre un dels símbols més místic
de la literartura europea, i darrerament en la literatura anglosaxona. Per altre banda
veiem un indici de democràcia política, basada suposadament en els models grecs i
romans antics, formant un consell d’estat: Els cavallers de la taula rodona. La Taula
rodona, significava que tots els homes eren iguals i que ningú se sentia desplaçat alhora
de fer escoltar la seva veu en públic.
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Hi ha moltes qüestions, que avui no han estat resoltes. Per exemple: El Mag Merlí,
conseller inseparable del rei Artur, a part de tenir uns poders ilimitats, coneixia el passat,
el present i el futur, podia aperèixer en qualsevol lloc; segons les dades i els escrits que
es disposen va viure 800 anys. I Artur, suposadament 400, fets que evidencien, que el Rei
Artur i el Mag Merlí, eren més aviat llegenda que realitat.

La manca de mitologia anglosaxona, va fer que les aventures del Rei Artur i la
seva espasa màgica Excalibur, es va engreixar de manera ilimitada, agregant-li aventures
segurament alienes a la realitat històrica del Rei Artur.
Hi ha qui diu que el rei Artur, era un centurió Romà, que aprofitant la decadència
de l’imperi Romà, es va proclamar Rei d’Anglaterra, d’altres que era un noble, fill de reis
que va unificar tots els habitant britànics en un sol estat...
I podriem continuar explicant moltes coses...
Veus-Veus, ha fet un espectacle, basant-se només en el principi de les llegendes
Arturíques. Des de la seva aparició en públic, que és quan desclava l’espasa Excalibur de
la pedra, on estava des de feia trenta anys, fins la proclamació d’Artur com a rei britànic.
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FITXA ARTÍSTICA
Gerard Bosch
Jordi Font
Jordi Vicente
Montse González

ARTUR
GREENWALD, DRUIDA ORKNEY
KAI, MERLÍ, GEGANT
MARE, FETILLERA. MORGANA, CALEDIA

FITXA TÈCNICA
Enregistrament: R. Boya – S. Cerni
Coreografies: Inés Moltó
Escenografia: Mone Rodríguez i Eli Rodríguez
Vestuari: Berta Riera
Disseny gràfic: Inés Moltó
Músiques: Albert Doz
Adaptació: Albert i Gabriel Doz
Producció Executiva: Jordi Font
Direcció: Gabi Doz
Producció: Veus-Veus
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MUNTATGE
L’ escenografia consta de tres
tarimes desmontables i d’un ciclorama
ampiable, fàcilment transportables i
desmontables.
Els dibuixos de l’escenografia i el
vestuari del muntatge, s’han realitzat
amb la idea de que l’espactador, vegi
uns personatges sortits d’un còmic. Tan
el ciclorama com algun traçat del
vestuari, tenen el que s’en diu un
contorn en negre tal i com utilitzen els
nens per pintar.

REQUERIMENTS TÈCNICS
Potència eléctrica:
Màxim 12000 Watts (40 Ampers)
Mínim 4000 Watts (16 Ampers) a 220
Volts
El mag Merlí és un espectacle adreçat,
principalment, al públic infantil (de 4 a
12 anys). Quatre actors canten i ballen
en directe durant una hora. El muntatge
gràcies als coneguts personatges com el
Mag Merlí, el rei Artur o la bruixa
Morgana, un vestuari vistós i una
escenografia de colors vius, transporta
l’espectador, al món mític dels grans
cavallers i les grans aventures dels grans
herois,
enfrontant
els
nostres
protagonistes contra gegants i dracs
malèvols. Aquest és el muntatge número
onze de la companyia.
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Veus-Veus és una companyia de teatre creada l’any 1.995 per actors, ballarins i cantants
professionals. La seva trajectòria és dedicada plenament, al teatre infantil i juvenil.
Per a més informació
(dvd, músiques enregistrades, preu, etc.)
Truqueu al 619532040
Podeu visitar també la nostra pàgina web: www.veusveus.net
O bé podeu enviar un e-mail a: produccio@veusveus.net
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