Teatre de la sargantana
PRODUCCIONS 2014 – 1996

‐ VIDA EXTRAORDINÀRIA D’ANGELETA BONNIN
TEATRE MUNICIPAL. Vilafranca , octubre 2008
‐ LA FABULOSA CIÈNCIA DEL DOCTOR GRAU I LES BESSONES GRIMM. TEATRE
MUNICIPAL. Palma , febrer 2006.
‐ MARIANA I EL COLECCIONISTA DE SOMNIS
TEATRE DEL MAR .Palma, desembre 2003.
‐ HISTORIES DE LA BOTIGA ENCANTADA
TEATRE MUNICIPAL. Palma, març 2002.
‐ LA EXPERIÈNCIA VERNE
TEATRE MUNICIPAL. Palma, octubre 2000.
‐ LA FAULA!
TEATRE MUNICIPAL. Palma, gener 1999.
‐ EL VIATGE DE ANDREU SANTANDREU A LA RECERCA DEL PERFUM QUE FA
TORNAR GUAPO.
TEATRE MUNICIPAL. Palma, febrer 1997
‐ LA HISTÒRIA DE FRANK STEIN.
TEATRE MUNICIPAL .Palma, febrer 1996

Sinopsi
Actualment, 191 milions de persones viuen fora del seu país d'origen.
D'elles, 95 milions són dones, cosa que representa el 49% i en el cas dels
països desenvolupats supera el nombre de emigrants masculins.
Hannah dels tres països conta les histories de tres dones joves de països
diferents, Síria, Brasil i Romania que es veuen obligades per diverses
motivacions a abandonar els seus llocs d'origen.
El to de la representació es molt semblant a una faula, a un conte de
viatges narrat escènicament a partir d'elements purament teatrals com el
clown, el bufó, la màscara, el teatre d'objectes i obert a elements
simbòlics propers a la infància.
La discriminació, la violència, la persecució i la confiscació de béns que
son temes recurrents en els emigrats, son tractats sense acritud a partir
d'una òptica intel∙ligible per nins.

Les tres protagonnistes són de zonnes del món diferents,
recordes d’on?

Segur que a la teva classe/escola hi
h ha nins i niness que també véneen
q nomen i d’onn són. Després ceerca el seu país al
de fora. Demana’ls què
mappamundi. Coincideixen amb les prrotagonistes de la
l història?

Dibuixa una línia des del seu lloc d’origen fins a Mallorca, qui haa vengut de més enfora? Qui ha vengut
v
de més prrop?

En aquesta graella podem com
mpletar la inform
mació sobre els teus
d’aquí.
Nom

País

Sobretot enyora....

compannys, demana’ls que
q és el que méés enyoren i quèè és el que més els agrada
Sobretot li agrada....

Les protagoonistes d’aquestaa història tenen uun nom molt sem
mblant, amb petittes variacions seegons el seu paíss. Recordes quins noms són?
Ens saps algguna altra versióó?

DDe quants països sou a la vostra classe/escola?

Què en coneixes dels diferents païsoos que s’han esm
mentat?

Cada poblee té la seva llenggua per comuniccar-se. Aquí tens una sèrie d’obbjectes que surtten a l’obra, prim
mer escriu el noom en català i
després deemana als teus coompanys com hoo anomenen ells.

Les tres protagonnistes deixen elss seus països perr alguna raó,
saps quina?
SSi no ho recordess ho pots demanarr al professor/proofessora i comenttar-ho
eentre tots.

I, elss teus companyss de classe/escoola? Per què han vengut?

DDurant la funció ccanten una cançóó una mica especcial.
NN’has reconegut la lletra? Et sonnava de res?
SSabries dir-ne algguna de les paraaules? Saps què ssón?

El teema de la cançóó és el de la feinna infantil i l’expplotació laboral en
e
altres països. Feinaa infantil vol dir que
q en alguns paaïsos els nins i lees
s fossin adults. Què fas en el teeu
ninees han d’anar a treballar com si
temps lliure? Que crreus que faries si
s haguessis de fer
f feina?

Que t’ha semblat?
Assenyala amb una creu la qualificació global que donaries a l’espectacle que has vits
Molt be

be

El moment més divertit va ser......

El que em va agradar més poc va ser...

normal

malament

molt malament

Quina historia us ha agradat més? Dibuixa-la

Nota per al professorat: l’obra tracta una sèrie de temes un poc complicats per als més petits (emigració, treball infantil, consumisme...), tot i l’intent
de simplificar-los, per fer les activitats que aquí us proposam, segurament necessitaran de la vostra ajuda.
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