creació el pont flotant interpretació àlex cantó - jesús muñoz
disseny gràfic i d’escenografia joan collado realització d’escenografia santi montón
disseny d’il•luminació àlex cantó - marc gonzalo fotografia josé ignacio de juan
agraïments daniel abreu

producció el pont flotant col•laboren teatres de la generalitat –inaem

Jo de major vull ser Fermín Jiménez.
Vull estar sempre content i donar tan bon
rotllo com ell.
Vull prendre’m la vida com un joc.
Anar tan mal de pasta i dur-ho tan bé
com ell.
Relativitzar com a norma. Llevar-li pes a tot.
Que la vida no pese.
Hi ha qui viu per a treballar.
Hi ha treballa per a viure.
I hi ha qui viu, com Fermín Jiménez.

JO DE MAJOR VULL SER FERMÍN
JIMÉNEZ
parla de la necessitat de treballar
en la societat actual, la imposició
–generalment social- de dedicar
més hores a treballar que a qualsevol altra activitat ociosa, lúdica,
familiar, etc. De com no parem
mai de construir, de generar, de
crear, quan estem envoltats
d’excedents, únicament que mal
repartits. Es planteja irònicament
la necessitat de temps lliure, en
un temps en el que molta gent és
l'únic que té.

JO DE MAJOR VULL SER FERMÍN
JIMÉNEZ
és una oda als temps morts, a
l’avorriment, a viure amb tranquil·litat i bon humor, a prendre’s
les coses amb filosofia i
creativitat.
És una oda a la vida, a gaudir de
la vida, dels amics, de la família,
de les aficions, de les coses que
realment ens omplin.
És un intent teatral d’emular
Fermín Jiménez, un personatge
que sap viure molt millor que
ells.

“Acciones mínimas, simples, cotidianas, expresadas y realizadas con la
mayor naturalidad, pero que amagan una extremadamente cuidadosa
y meditada elaboración y un complejo razonamiento. (…) Muchos
quisiéramos ser como ellos y ahora mismo. Extraordinario El Pont
Flotant, una vez más”
Nel Diago. Cartelera Turia. Abril 2013

