


L'aire es torna fred i el cel comença a
enfosquir-se. Diuen que alguns gossos udolen
i que les abelles s'amunteguen col·lapsant
l'entrada dels seus ruscos. Alguns pardals
volen confusos. El temps es para. Tot està en
silenci. Tot és fosc. Tot suspés... sense saber
què ocorrerà... amb la sensació de què
podríem romandre sempre en aquesta nit
infinita... Però uns segons més tard, potser
uns minuts, o podrien ser anys, generacions,
mil·lennis o eons d'existència, el dia arriba de
nou. Una profunda emoció ens envaeix i
sentim el privilegi d'haver sigut testimonis d'un
fet incomprensible. Hem assistit a l'assaig
general d'un possible final. 



Com vivim sabent que un dia
deixarem d'estar vius?

Un eclipsi total com a
metàfora, com a anticip, com
a assaig d'un destí insalvable:
el final dels nostres dies. 



Pont Flotant torna a  enredrar-se
en els fils de la memòria per
qüestionar-se com gestionem,
com reaccionem, com eduquem,
com ens preparem davant un fet
inevitable i irreversible com és la
mort.

ÀLEX: Què estem fent, Jesús? 

JESÚS: Estem de celebració.
           Estem assajant... 

ÀLEX: Sí. Ens estem anticipant.





Un proposta que impregna
d'humor el ritual, que mescla allò
transcendental amb allò quotidià
i que parteix d'allò íntim i
personal cap a allò social. 

Un cant a la inmensitat. Un
exercici escènic que intenta
relativitzar la vida, per viure
potser amb més consciència eixe
minúscul instant que suposa la
nostra existència en tota la
història de la humanitat.



“En Eclipsi total hem trobat un to sobri,
respetuós i alhora amb humor, per parlar
de la manera més natural possible sobre

la mort, tot intentant no caure en la
frivolitat ni en el sentimentalisme." 





"¿Cómo es posible salir feliz de un teatro
cuando te han recordado que tu destino es
morirte? Hay mucha literatura y teatro
sobre un tema tabú en la sociedad actual
pero no con la ternura, el humor, la calidez y
la jovialidad de la compañía valenciana Pont
Flotant."
 

José Vicente Peiró. Las Provincias.



"Un acontecimiento de belleza inigualable y
emotividad a flor de piel, en el que el grupo nos
expone con toda su crudeza y sinceridad, pero con la
amabilidad que le caracteriza, el hecho incontestable
de la muerte, de la extinción, de la desaparición final.
(...) Contemplar a estos dos magníficos intérpretes
envolviéndose en sus propias mortajas,
desdoblándose en sus respectivos padres, madres,
abuelos, abuelas, dialogando sin dolor ni acritud sobre
la esperanza de vida, sobre los límites inevitables de la
existencia, es algo realmente fascinante que ha de
imprimir en el ánimo de las personas que lo ven una
huella imborrable de por vida. (…) Poesía viva. Arte
con mayúsculas."

Nel Diago. Cartelera Turia.



El pas del temps sempre ha estat present
en la majoria dels treballs de Pont Flotant.
Passat, present i futur sempre han dialogat
en escena, posant l'accent en les diferents
etapes vitals dels membres de la
companyia: la infantesa en Com a pedres,
el present i el carpe diem en Exercicis
d'amor, la vellesa en Algunes Persones
Bones, o les tres alhora en El fill que vull
tindre, on un grup nombrós de xiquets i
adults d'entre 40 i 86 anys representaven
en escena la infantesa, l'edat adulta i la
vellesa.



Després de vint anys mirant de reüll el
misteri de la vida en les seues creacions,
la companyia es decideix a parlar
directament sobre un tema delicat,
complex, misteriós i ple de tabús com és
la mort.

Una reflexió sobre el llegat, sobre la
memòria, el misteri, els tabús, la
dignitat… Un exercici d'imaginació de
l'inimaginable. El final dels dies. El Sol que
s'apaga. Un memento mori escènic.
L'assaig general d'un possible final.



Qui es recordarà del que va passar hui
ací, en aquest teatre? Què serà
d'aquest edifici dins de 50, 100 anys? 

Espere que, tot i el pas del temps,
malgrat la nostra vida insignificant, el
que fem hui tinga algun sentit i que per
molt que canvie tot, no serem engolits
per la història. Vull pensar que dins de
1.000, 10.000 o un milió d'anys encara
quedarà alguna pista, per remota que
siga, de la nostra existència.
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