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Xxt ! Tenim un pla
espectacle infantil i familiar > a partir de 2 anys
teatre d’objectes • clown • música en directe
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Xxt ! Tenim un pla
EspEctaclE infantil a partir dEl contE dE chris haughton

direcció Cédric Chayrouse et Neus Vila Pons
adaptació compagnie du sarment
composició i música en directe Sébastien Chatron
escenografia i vestuari Sarah Bernardy
creació de marionetes Georgina Vila Bruch

amb
Sébastien Chatron , Georgina Vila Bruch , Neus Vila Pons

Dos actrius, un músic 
4 persones de gira

espectacle per a tots els públics > a partir de 2 anys i famílies
Escolars  : guarderia, infantil i primària (primer i segon)



La història
En una nit clara que sublima la lluna plena, dins el bosc, 
personatges estranys, proveïts de caçapapallones,
es llancen a la cacera d’un bell ocell acolorit…

El més petit de tots voldria jugar amb l’ocell, 
però xxt !… Hi ha un pla per a capturar-lo.
Se’n sortiran ? 
Cada intent desemboca en un fracàs còmic, 
però els personatges estranys s’hi entesten : 
volen capturar l’ocell a qualsevol preu.

No tenen res millor per fer ? 
El nen, en la seva innocència entendridora
i el seu seny inevitable, 
ens demostra que sí.
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Amb Xxt ! Tenim un pla , Chris 
Haughton ens convida a endinsar-
nos en un univers poètic i lúdic. 
Alhora, tracta temes de fons que 
ens interessen i ens commouen : 
la natura ha de ser contemplada 
o destruïda ? Els humans encara 
tenen dret a explotar-la i domar-
la absolutament ? Per què voler 
capturar un animal ? Quina relació 
podem establir amb la fauna ? 
Com podem atansar-nos a l’altre ? 
La temptació del control, la 
tendència a la crueltat realment 
són privilegis de la mainada ? 
Com volem educar els nostres 
fills? Quins exemples els donem ? 
Qui és el més savi ?

El personatge més petit ens ensenya 
que actuar d’una altra manera 
és al nostre abast, fer les paus, 
renunciar a la força,  que compartir 
és gratificant, que hi ha un altre 
estat de relació amb els altres en 
el qual, rere l’ innocència, sobre-
surten l’amabilitat, la deli-cadesa i 
la disponibilitat envers l’altre.

En l’obra, aquesta moral alegre 
s’expressa en la ridiculesa còmica 
de les situacions, immediatament 
comprensibles per a tots.

El ridícul, el riure, la petita 
catàstrofe i el gran fracàs : girem 
les pàgines d’aquest llibre i no 
podem oblidar els grans pallassos 
que tant ens han interpel·lat.
No fem servir el nas vermell, 
tot i que sens dubte és la nostra 
brúixola : per al joc dels actors 
i la interacció entre els personatges, 
i també quan treballem el ridícul 
i la repetició. 
Tot plegat per construir un espectacle 
puntejat de peripècies.

Mirada pErtinEnt al nostrE Món

poEsia visual
i prEcisió dEl gEst

Notes de treball

La pau no es pot
preservar amb la força. 

Només es pot assolir
amb la comprensió.

Albert Einstein,
 citat per Chris Haughton.

“ “
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L’univers sonor i musical és molt important :  envolta els espectadors 
amb un dispositiu lleuger que els submergeix en el cor del so ; 
oscil·la entre l’energia del treball dramàtic i musical, 
la màgia del Fènix i el subratllat de l’humor de la situació. 
La música acusmàtica restitueix de manera subtil 
els misteris del bosc i l’absurd de la situació. 

Bona part del treball sonor es crea en directe i a tocar del públic,
a lupa de micro que amplifica i transforma el so dels diferents
objectes sonors : pilotes de ping-pong, globus, pots de melmelada, 
escombretes, percussions… 

L’espai sonor contribueix, d’aquesta manera, a obrir l’imaginari
i a facilitar la llegibilitat del missatge. 

La música
i l’univers sonor
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Som a prop de l’estètica forta 
proposada per l’autor.
Un teló acolorit (M1), ajustable 
per l’alçada, ens serveix de fons i 
d’espai escènic. 

Recreem els diferents espais del 
llibre a partir d’estructures lleugeres 
de fusta de dues dimensions. 
Les estructures representen 
el bosc, les branques, el món 
dels ocells i la seva perspectiva. 
Amb elles fem tangible la noció 
« a dalt, a baix ». Són estructures 
acolorides darrere de les quals 
els personatges es diverteixen 
amagant-se i reapareixent, sempre 
a l’aguait per atrapar la seva presa. 

D’altres elements donen el movi-
ment i els accidents del conte: 
motxilla, escala de fusta, vaixell, 
origami, confeti…
I per acabar, dues titelles : l’ocell 
i el menut, personatge central de 
la història.

Amb la manipulació i la unicitat 
de la escenografia, reintroduïm una 
dosi d’unitat de lloc, conservant 
la estructura de l’obra original 
corresponent al girar de les pàgines 
del llibre, fluïdificant-la al mateix 
temps, gràcies al teatre. 

El dispositiu escènic
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La compagnie du sarment i la companyia Alçada Mínima,
amb seu a Cerdanya, vol magnificar la natura cerdana,
els seus paisatges, els seus cims, els seus boscos. 
Xxt ! Tenim un pla és el tercer espectacle que produïm
entorn de l’univers del bosc i la natura.

L’any 2011, amb L’ocell cerdà , vam retre homenatge a Jordi Pere Cerdà
en un espectacle que barreja poesia, música acusmàtica i vídeo en directe. 
És un espectacle per a tots els públics a partir de 10 anys.

L’any 2013, vam crear La nit dins el bosc ,
una adaptació d’un conte de Benoît Broyart.
És un espectacle per al menuts de 4 a 10 anys, interpretat per tres actors, 
amb música acusmàtica en directe i vídeo en temps real.

Amb Xxt ! Tenim un pla , de Chris Haughton, hem creat un espectacle 
adreçat a la quitxalla a partir de 2 anys, sense excloure els més grans 
i les famílies.
Volem proposar un espectacle misteriós, sensible i divertit
per a tots els públics.

La trilogia del bosc



Durada : 35 minuts.
4 artistes.

No és necessària (tot i que sempre és preferible) : 
> la foscor total de la sala 
> un grill tècnic per les llums.

Spectacle adaptable a tot tipus d’espai
Autonomia en terme de escenografia i so.

Dimensions mínimes de plató :
llargada/alçada/fondària: 5 x 3 x 6 metres.

Dades tècniques
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La compagnie du sarment (França) està establerta al Pirineu Oriental,
on ha desenvolupat la creació de Quatre femmes et le soleil , 
de Jordi Pere Cerdà (2003), la creació de Bios, quelques tentatives (2008), 
l’espectacle poètic bilingüe L’ocell cerdà (2011),
i l’espectacle infantil La nit dins el bosc. 

La companyia Alçada mínima (Espanya) està establerta 
a Bellver de Cerdanya. Comença la seva activitat amb la creació 
de Viure sota vidre de l’autor austríac Edwald Palmetshofer. 
L’obra fou dirigida per Sarah Bernardy (col·lectiu La Cosa).
Guardonada del Premi Croquis de la Sala Becket,
la posada en escena fou presentada al Circol Maldà (agost 2014)
i a la Sala Becket (novembre 2014). 

Ambdues estructures inauguren al 2013 una forta col·laboració a fi 
d’estrènyer el lligam que teixeixen entre les cultures francesa i catalana. 
L’infantil Xxt ! Tenim un pla de Chris Haughton
i l’espectacle pluridisciplinari Presonera-es 
són el fruit d’aquesta col·laboració.

Franquejar els límits i els horitzons 
per atènyer les senderes generadores de teatralitat.

Un projecte transfronterer
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Neus Vila Pons
+34 656 357 924  /  +33 6 86 89 34 93

companya Alçada Mínima
Ctra. Puigcerdà N°45
25720 Bellver de Cerdanya (Lleida)
acaminima@gmail.com

compagnie du sarment
rue du Roc (maison verte)
66340 Nahuja, France
compagniedusarment@gmail.com

 www.compagniedusarment.com

contacte

La compagnie du sarment està concertada amb la région occitanie / pyrénées - méditerranée

amb el suport de Conseil départemental des pyrénées-orientales  /  réseau en sCène languedoC-roussillon
mairie d’alénya  /  ligue de l’enseignement des pyrénées-orientales

parC naturel régional des pyrénées Catalanes  /  Commnauté de Communes pyrénées - Cerdagne  /  assoCiation Cidma
Fabra i Coats, FàbriCa de CreaCió, ajuntament de barCelona


