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PÍNDOLES
TEATRE BREU PER A JOVES I ADOLESCENTS

Temporada 2022-2023

PRESENTACIÓ

Píndoles és un projecte cultural i educatiu que té l’objectiu de donar valor al teatre breu i d’apropar les arts escèniques a tothom, i en especial als i les joves. El projecte consisteix a portar obres curtes de teatre i altres disciplines
tant a centres educatius com a teatres o municipis amb programació per a instituts i/o públic juvenil.

T’ESTÀS FENT PREGUNTES? MIREM DE RESPONDRE-LES!
Els/les joves pensen que el teatre és avorrit?
Amb el Píndoles les arts escèniques es viuen com una experiència propera, dinàmica i sorprenent. Les històries
representades són un reflex de la contemporaneïtat, amb situacions que poden interpel·lar als i a les joves d’una
manera directa i sense embuts.
Què és el teatre breu?
Es tracta d’un format d’obres curtes, les quals tenen una durada de 15 minuts i estan pensades per a ser representades davant de grups reduïts, sense necessitat d’escenaris i difuminant la separació entre intèrprets i públic.
Com sé que el Píndoles és el que busco?
Per què tots els espectacles Píndoles són únics, la varietat d’obres pel que fa als gèneres, temàtiques i propostes
pedagògiques permet organitzar programes d’obres fets a mida segons les necessitats i gustos de l’entitat programadora o centre educatiu.
I més enllà de l’escenari?
En totes les propostes del Píndoles hi ha un debat dinamitzat en què estudiants i companyies comparteixen els
temes tractats a les obres, els assajos, la professió i la passió per les arts.
A més, proposem diferents activitats complementàries per a cadascuna de les obres, les quals han estat dissenyades per l’equip artístic de cada peça.

LES PROPOSTES TEATRALS
#CIRCUITPÍNDOLES
El teatre com a experiència per gaudir de les arts
escèniques i descobrir diferents formats i gèneres.

#PÍNDOLADEBAT
El teatre com a eina per a la reflexió, el debat i l’aprenentatge vital.

*
DIVERSOS
ESPAIS

90 MIN.

COM FUNCIONA?
• Circuit format per tres obres de teatre breu, representades en tres espais diferents de l’equipament sense necessitat d’escenaris.
• L’alumnat es dividirà en tres grups. Tots veuen
el mateix en un ordre diferent.
• Col·loqui postfunció dinamitzat amb les companyies.

Teaser :

CIRCUITPÍNDOLES

!

?

AULA

1 HORA
LECTIVA
COM FUNCIONA?
• Obra de teatre de 15 minuts representada a l’aula
o en un altre espai de l’equipament.
• Debat dinamitzat per aprofundir amb les companyies sobre les temàtiques tractades així com
els processos creatius emprats
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FITXA ARTÍSTICA

SINOPSI

Dramatúrgia i direcció
Ivan Andrade
Interpretació
Violeta Martínez o (Júlia Carmona)
i Lluís Català Blesa
Companyia
The Amateurs

Comèdia explosiva que tracta els mites de l’amor
romàntic, els rols de gènere, les relacions de parella, el primer amor i la comunicació assertiva. Hi
ha referències al món social i al món natural, al
canvi climàtic, a la dificultat per comunicar-nos
entre les persones… a com és de complicat, sovint, entendre’ns amb l’altre… o entendre els
nostres propis sentiments. Tot això, amanit amb
un toc científic que compara el primer enamorament amb l’explosió primigènia que va donar lloc
a l’inici de l’Univers!

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

• El mite de l’amor romàntic.
Descriure què són les dites. Per a què servien
i quan s’utilitzaven? A què es deu que algunes
d’elles s’hagin conservat i d’altres s’hagin perdut?

BIG BANG
COMÈDIA | CATALÀ

• Entendre els personatges.
Posar-se en parelles i fer memòria de les dites
que s’han dit al llarg de l’obra. Quantes n’identifica cada parella? Per què s’han fet servir a l’obra?
Amb quin significat?

TEMÀTIQUES

El mite de l’amor romàntic

Rols de gènere

Relacions de parella

Comunicació assertiva

• Sigues tu el poeta!
Saps alguna frase feta que no s’hagi dit durant
l’obra de teatre? Què vol dir? Per parelles fer de
“ditores o ditors” i inventar-se una dita per expressar alguna cosa de la quotidianitat dels i les
joves (emoció, activitat, premonició, ideologia,
etc.). Què hauria de passar perquè aquesta frase
feta esdevingués popular?

TEASER

ÍNDEX

e
I SI...

COMÈDIA | CATALÀ
Coproducció FESTIVAL PÍNDOLES I CULTURA TANGENT 2022

TEMÀTIQUES

Autoconeixement

Recorregut vital

Presa de decisions

Futur

FITXA ARTÍSTICA

SINOPSI

Dramatúrgia
Marina Callís
Direcció
Laura Paulí
Interpretació
Laura Paulí i Marina Callís
Companyia
Narinant

T’has plantejat mai què hauria passat si les teves
decisions haguessin estat diferents?
D’això va aquesta història, d’una noia i el seu viatge introspectiu; de com les nostres decisions influeixen en qui som i construeixen la nostra identitat.
I si... t’atreveixes a acompanyar-la?

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

• El secret
Cada participant escriu una anècdota en un paper. Pot ser un record important, alguna vivència de la qual n’hagi tret un aprenentatge o simplement alguna cosa divertida. És rellevant que
pràcticament ningú l’hagi sentit abans, inclús
que pugui sorprendre. Tots els papers es barregen i es treuen un per un. Es llegeix el record i la
resta de participants han d’endevinar a qui pertany. La persona que l’ha escrit pot explicar per
què l’ha escollit.
• …Who?
Al llarg de la història moltes persones que han
estat clau en descobriments o invents molt importants, han estat oblidades, en molts casos
eren dones. Per grups feu una recerca bibliogrà

fica sobre personatgesque han caigut en l’oblit i
que, per tant, els seus noms no surten als llibres
d’història. Després cada grup pot presentar la informació que li hagi cridat més l’atenció.
Deixa’t portar i sigues creatiu/va, pots presentar-ho en el format que vulguis: ballant, actuant,
creant debat, etc.
• Completament necessari
Forense de l’abstracte és una professió que ens
hem inventat per l’obra, no existeix, però, estaria
bé tenir-la, no? Per grups o de manera individual
pensa en una professió que no existeix, però que
sigui completament necessària, pensa quin nom
tindria i quina seria la seva funció. Quan estiguis
ho pots compartir amb la resta de persones.

TEASER

ÍNDEX

FITXA ARTÍSTICA

SINOPSI

Dramatúrgia
Mar Solà
Direcció
Míriam Puntí
Interpretació
Maria Ballús (o Aida Moré) i Mar Solà (o Adriana
Fornés)
Companyia
La Mariona

La fake-àvia està proliferant pel món sense cap
mena de control ni aturador. Compra canelons
preparats, menja peix congelat i posa podcasts en
lloc d’explicar contes. T’has parat mai a pensar
que potser som l’última generació que té la sort de
conèixer les autèntiques àvies-àvies?

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

• Què li diries a la teva àvia?
Cada alumne redacta una carta a la seva àvia (o
avi). Pot escollir fer-ho en forma de narració o poema i afegir-hi fotografies o imatges si ho creu
convenient.

I.A.I.A.
COMÈDIA | CATALÀ

• Descobreix les entitats de la gent gran.
Buscar organitzacions properes al centre educatiu on es treballa amb gent gran. Exemple: Amics
de la Gent Gran. S’hi pot anar a fer algun voluntariat?

• Allargar la llista.
En grups cal realitzar una llista de coses que estan canviant (passat VS present). Per exemple:
fer caldo casolà VS caldo de tetrabric, saber comprar peix VS anar a La Sirena, comerç de proximitat VS compra en línia, explicar contes VS mirar youtube, etc.
• Fes de dramaturg/a!
Crear una escena de teatre reproduint com serà
el món el 2052. T’animes a interpretar-la?

TEMÀTIQUES

Relacions intergeneracionals

Valors tradicionals i moderns

Relacions d’amistat

Globalització

TEASER

ÍNDEX

FITXA ARTÍSTICA

SINOPSI

Dramatúrgia i direcció
Ivan Andrade
Interpretació
David de Julio i Ot Mariën
Companyia
The Amateurs

Vols saber què és això? És una píndola. La solució
a tots els teus problemes. La clau perquè la teva
vida esdevingui, a partir d’ara, un camí de roses.
Un camí... sense retorn.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

e
LA PÍNDOLA
COMÈDIA | CATALÀ

• La ciència a les nostres vides
Vivim en una societat eminentment tecnològica i científica. Però no ha estat sempre així. Quin
valor li donem a tot allò desconegut, no quantificable (l’amor, la por, els desitjos…), a les misterioses connexions i casualitats de la vida? Existeix
res d’això? Té sentit contemplar-ho?
• La por, té cap utilitat o sentit?
La por no es pot veure, ni olorar, ni sentir ni mesurar. Científicament, no existeix. Com a experiència, ningú la vol sentir. Quin sentit té, doncs, a
les nostres vides? Per què hem evolucionat amb
aquesta habilitat o amb aquest efecte somàtic?

• Entendre els personatges
Què creieu que representen cadascun dels personatges de l’obra? El nen, és un nen normal? I
l’adult, representa algú en concret, o vol representar la societat en el seu conjunt? Quin d’ells
us ha interessat més? Per què?
• Sigues tu l’alquimista
Imagineu que treballeu a un laboratori farmacèutic i trobeu la clau per elaborar una píndola
que solucioni un dels vostres problemes? Quin
seria? Com seria la vostra vida sense aquest problema? Seria millor o només seria més fàcil? Penseu-hi amb sinceritat i perspectiva.

TEMÀTIQUES

Ciència

Gestió dels problemes

Por a la incertesa

Crítica social

TEASER

ÍNDEX

FITXA ARTÍSTICA

SINOPSI

Dramatúrgia i direcció
Martí Atance, Marc, Molins i Laia Solà
Interpretació
Martí Atance, Marc Molins i Laia Solà

El pis ha desgastat l’amistat entre tres companys
que fa anys que conviuen, la monotonia del seu
dia a dia fa que ja no comparteixin la vida com ho
feien al principi, la seva relació ha canviat, o potser, la forma en com dir-se les coses.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

• Dites
Descriure què són les dites. Per a què servien
i quan s’utilitzaven? A què es deu que algunes
d’elles s’hagin conservat i d’altres s’hagin perdut?

S’HA ACABAT
EL BRÒQUIL

• Dites dites
Posar-se en parelles i fer memòria de les dites
que s’han dit al llarg de l’obra. Quantes n’identifica cada parella? Per què s’han fet servir a l’obra?
Amb quin significat?

• “Ditores i ditors”
Saps alguna frase feta que no s’hagi dit durant
l’obra de teatre? Què vol dir? Per parelles fer de
“ditores o ditors” i inventar-se una dita per expressar alguna cosa de la quotidianitat dels i les
joves (emoció, activitat, premonició, ideologia,
etc.). Què hauria de passar perquè aquesta frase
feta esdevingués popular?

COMÈDIA | CATALÀ
TEMÀTIQUES

Relacions d’amistat

Comunicació assertiva

Convivència

Llengua catalana

TEASER

ÍNDEX

FITXA ARTÍSTICA

SINOPSI

Dramatúrgia i direcció
Jaume Viñas
Interpretació
Marta Figueras (o Joana Sureda), Lluís Marquès
(o Jaume Viñas) i Eleazar Masdeu (o Marc Joy)

Dos espermatozoides s’enfronten al repte de la
seva vida: Trobar l’òvul. Seran capaços de superar
la terrible cursa mortal de la fecundació i complir
amb el propòsit pel qual han estat creats?

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

• El concurs.
Crear dos equips (òvuls VS zoides). Cada grup prepara preguntes de l’àmbit científic-sexual des d’un
punt reivindicatiu per tal de generar debat. Serà
l’altre equip capaç de respondre correctament?
• El dibuix.
De manera individual cada persona dibuixa un
penis i després una vulva. Per què fa vergonya/
gràcia? Per què dibuixar un penis ens resulta més
fàcil a una vulva? Potser perquè l’hem vist més?

ZOIDES
COMÈDIA | CATALÀ

• Canviar la història.
Partir d’un conte clàssic i escriure’l de nou amb
una visió feminista.
• Obrir debat
Quines són les diferències entre el zoide Y1
i l’Y249.999.999? Com ha estat la seva educació i
com s’enfronten a la cursa? Reflexionar les diferències entre cooperar i competir. També es pot
parlar de l’òvul. Com és la seva visió del món?

TEMÀTIQUES

Rols de gènere

El mite de l’amor romàntic

Sexualitat

Cooperació

TEASER

ÍNDEX

FITXA ARTÍSTICA

SINOPSI

Dramatúrgia
Fèlix Casanellas Berges
Direcció
Fèlix Casanellas Berges i Eloi Tres
Interpretació
Eloi Tres (Marc Homs)

El Babar va escapar dels caçadors i va descobrir la
civilització. Quan va retrobar els elefants amb el
seu cotxe vermell i el seu trajo verd el van fer rei,
rei dels elefants.
L’Azziz també vol ser rei, rei de Mali. De moment
cull en una vinya prop de Torrelles, no sap gaire
ni català ni castellà però, riu molt i balla Derrick
Carter.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

• Què ballen a Mali?
Catalunya acull migrants de més d’un centenar
de països, però la veritat és que moltes vegades
desconeixem totalment la cultura d’aquests indrets. Fer una recerca sobre artistes i grups musicals de Mali, per posteriorment crear una llista
de reproducció amb les cançons que més agradin
els i les estudiants.

BABAR
DRAMA | CATALÀ

Coproducció FESTIVAL PÍNDOLES I CULTURA TANGENT 2021

TEMÀTIQUES

Amistat

Estudis i oportunitats laborals

Racisme

Models de turisme

• Els orígens del house.
Derrick Carter és un productor de música house, un gènere musical sorgit als clubs de Chicago
a mitjans dels 80’s, és un gènere vinculat a la comunitat LGTBI, ja que els clubs d’on parteix eren

espais segurs freqüentats per aquests col·lectius.
Existeixen avui en dia aquest tipus d’espais de
seguretat? Son necessaris?
• Productes de proximitat.
Investigar sobre quins productes agrícoles es produeixen a les rodalies del lloc on vivim i sobre si
aquests es poden trobar fàcilment en les botigues i supermercats de la nostra població. Quins
segells de referència ens garanteixen l’origen
dels aliments?

TEASER

ÍNDEX

FITXA ARTÍSTICA

SINOPSI

Dramatúrgia
Júlia Boncompte i Irene Closas
Direcció
Sònia Ninyerola i Júlia Boncompte
Interpretació
Sònia Ninyerola i Júlia Boncompte

L’obra es basa en el procés de dol, d’acceptació i de
reconciliació entre dues germanes que s’han de
tornar a refer després d’una pèrdua molt propera: la seva mare. Es mostra el món intern de cada
germana i com l’exterioritzen l’una i l’altra, i l’una
amb l’altra.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

e
CADIRA
DE BRAÇOS
DRAMA | CATALÀ

Coproducció FESTIVAL PÍNDOLES I CULTURA TANGENT 2022
TEMÀTIQUES

Gestió emocional

Relacions familiars

Fases del dol

Empatia envers l’altre

• Esculpim emocions.
Com podem representar una emoció a partir
d’una escultura?
Fer grups de quatre persones, dues són escultores
i les altres dues les figures que es modelen. Lesescultores materialitzen una emoció fent moviments a les dues altres persones, i van creant la
imatge de l’emoció representada. La resta de grup
ha d’endevinar l’emoció representada.
• Companya, vull escriure’t que...
Què no has dit als teus companys de classe que
t’agradaria dir?
Ara tens l’oportunitat! Cadascú s’enganxa un full
a l’esquena. Tothom passeja per la classe i ha de
parar a escriure als seus companys algunacosa a
agrair o a valorar de l’altre.

En finalitzar tothom tindrà el seu full de
missatges reconfortants.
• Tu també tens pors?
Escriure mínim tres pors i si es vol, llegir-les públicament i trobar pors comunes o diferenciades
amb les altres companyes. Per exemple, l’Alba
(personatge de l’obra) té por a oblidar una persona
molt estimada i propera.
• Per què recordo que t’estimo?
Què us ha transmès l’obra? Escriure tres records
divertits d’algú que formi o que hagi format part
de la vida de cada una. Descriure’ls amb detall.

TEASER

ÍNDEX

e
FILL DE PUTA
DRAMA | CATALÀ

TEMÀTIQUES

Violència de gènere

Bullying

Solidaritat

Prostitució

FITXA ARTÍSTICA

SINOPSI

Dramatúrgia
Marco Sanfilippo
Direcció
Eli Pujol
Interpretació
Marco Sanfilippo

En Pau té vuit anys. Li agrada estudiar. I no li
agraden els dimecres. A mig camí entre la realitat
i la imaginació, el protagonista d’aquesta història
basteix un relat que gira al voltant de temes com
la maldat, les contradiccions del món adult, la por
i el dolor. I tot, per explicar-nos què li va passar
ahir: el pitjor dimecres de la seva vida.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

• El nen interior
Escoltem prou el nostre nen interior? O l’hem
abandonat, a mesura que hem anat creixent? El
nen interior no menteix, diu el que pensa tal com
raja. Escriviu una carta buscant la veu del vostre
nen interior; la veu del nen que vau ser i que heu
deixat enrere. Què li diria a la persona en què us
heu convertit?
• La importància del llenguatge
En el nostre dia a dia, sentim l’insult “fill de puta” constantment.Per què diem “fill de puta” i no
“fill de putero”, per exemple? Per què els nostres
insults continuen perpetuant un sistema masclista i patriarcal? Feu una llista dels insults que
feu servir o que sentiu en el vostre dia a dia que
creieu que contribueixin a perpetuar el sistema
patriarcal en què vivim.

ÍNDEX

• El bullying
Us heu sentit discriminats alguna vegada per
ser massa estudiosos? O massa grassos? O massa prims? O massa efeminats? O per qualsevol altra cosa? Heu presenciat com algú patia bullying
i no heu fet res? Heu discriminat i heu fet patir
una altra persona per sentir-vos millor? O per
por que us fessin el mateix a vosaltres? O perquè
algú us feia molta ràbia per alguna cosa?
Escriviu tres episodis de la vostra vida en què hagi passat el següent:
1) heu estat víctimes de discriminació;
2) heu presenciat una discriminació i no heu fet res;
3) heu discriminat algú.

TEASER

e
GOL SUD
DRAMA | CATALÀ

FITXA ARTÍSTICA

SINOPSI

Dramatúrgia
Fèlix Casanellas
Direcció
Clara Cols
Interpretació
Eloi Tres i Fèlix Casanellas

El camp és ple, es respira l’ambient de les grans
ocasions, independentment del resultat el que
avui passi a l’estadi de la UE Cornellà canviarà el
rumb de l’equip, també el dels seus seguidors. El
Dani i el Tomàs esperen el xiulet inicial. El Manolo
no es perdria per res del món un play-off d’ascens,
però avui el Manolo no hi és.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

• Ser un bon hooligan
Les grades d’animació dels equips dels diferents
esports són espais per donar suport als jugadors
i jugadores tot cantant, però no només això, les
persones que en formen part acaben creant llaços d’amistat que els porten a trobar-se en altres
espais i donar-se suport en situacions personals.
Creeu una cançó, un càntic, que destaqui els valors de fidelitat, solidaritat i compromís envers
l’equip que vulgueu i envers el grup d’animació.

Coproducció FESTIVAL PÍNDOLES I CULTURA TANGENT 2022

TEMÀTIQUES

Comunicació assertiva

Gestió emocional

Relacions familiars

Noves masculinitats

• Escolta Manolo
El Dani ha compartit amb el seu pare, el Manolo, un munt de temps tant al camp com fora d’ell
en diferents circumstàncies i en diferents moments de la vida. Tot i això, mai ha sigut capaç
de sincerar-se amb ell i parlar sobre allò que no
el fa sentir bé. Formeu grups de 4 o 5 persones
i comenteu quin nivell de confiança teniu amb

ÍNDEX

els vostres familiars, hi podeu parlar de tot? Hi
ha algun tema tabú? Es repeteix algun patró entre els diferents membres del grup?
• Un estendard
Les banderes i els escuts dels clubs esportius, les
associacions, els pobles, les ciutats, els països...
Contenen elements simbòlics i colors representatius relacionats amb els orígens i la trajectòria
vital del col·lectiu en qüestió. Investigueu sobre
l’escut i la bandera del vostre poble/ciutat. Quins
elements simbòlics conté i per què? Penseu quins
elements simbòlics podria contenir un escut que
representés la vostra classe i feu-ne un esbós. En
acabat poseu en comú totes les vostres propostes.

TEASER

FITXA ARTÍSTICA

SINOPSI

Dramatúrgia i direcció
Marc Morote
Interpretació
Irene Garres i Gerard Clavell
Música (cançó original)
Ani Ferrer

Una escapada de cap de setmana va canviar les vides
de l’Amaia i l’Eloy per sempre. Amb el temps, i amb
la ruptura encara sense cicatriu, el record d’aquella
nit s’ha convertit en el seu refugi. Però les coses es
veuen diferent quan recordes tots els detalls.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

• A quin record tornaries
Tots tenim un record al qual tornaríem. Tu a
quin record tornaries i per què? Canviaries alguna cosa? Ara escriu l’escena i fes memòria-ficció!
Un cop acabada, t’animaries a interpretar-la?

RECORDA’M
DRAMA | CATALÀ

• Acomiadar-se fa mal. No fer-ho, també.
Obrim debat: Per què l’Amaia vol oblidar l’Eloy?
Has hagut d’acomiadar-te mai d’algú a qui estimaves? Com et vas sentir? Dir adeu fa mal, oi?
Però hi ha relacions que voldries que s’acabessin, però s’allarguen eternament, i això també fa
mal, no trobes? N’has sentit a parlar de relacions
tòxiques? Parlem-ne!

• “No sabia que un viral et podia canviar la
vida.”
L’Eloy es va fer famós perquè el seu vídeo es va fer
viral. Creus que un viral et pot canviar la vida?
Què vol dir “fer-se viral”, quan considerem que un
contingut ho és? Per grups, feu un repàs a les xarxes i elaboreu una llista dels ingredients que tenen els vídeos virals. Seríeu capaços de fer-ne un?
Espera! Quines conseqüències tindria penjar-lo?

TEMÀTIQUES

Relacions de parella

Ciència - ficció

La fama

Gestió emocional
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FITXA ARTÍSTICA
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Dramatúrgia
Martí Costa
Direcció
Clara Manyós
Interpretació
Martí Costa i Núria Bonet (o Berta Pipó)

“Aquí tot val diners. Jo ja ho he après. L’autobús,
el pa, la rentadora... Tu, jo...”. Dues persones desconegudes es troben accidentalment un dia qualsevol en una bugaderia. Les seves particulars maneres d’entendre el món, els seus problemes i els
seus desitjos es posaran a fer voltes tot buscant la
manera de saltar de la roda i anar endavant. Un
dia qualsevol... O no.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

GUARDAR
LA ROBA

• Què és la violència?
Identificació de les violències que apareixen a
l’obra per tal de generar reflexió i debat sobre què
és el conflicte i la violència i, a partir dels exemples, introduir el Triangle de la violència de Johan Galtung que explica els diferents tipus: Directa, estructural i cultural.

TRAGICOMÈDIA | CATALÀ

• Introducció al teatre imatge.
Convidar l’alumnat a generar escenes congelades, bé siguin explícites o simbòliques, a partir
d’una idea o situació plantejada prèviament. A
partir de les postures i les figures, es comparteixen interpretacions sobre l’escena que posen de
manifest allò que hi ha més enllà de les paraules. Es pot treballar a partir de moments que apareixen a l’obra o a partir d’altres situacions que
aportin els participants, en funció del que sigui
més adequat en cada cas.

TEMÀTIQUES

Diversitat

Empatia envers l’altre

Empoderament de la dona

Estudis i oportunitats laborals
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ÍNDEX

FITXA ARTÍSTICA
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Dramatúrgia i direcció
Núria Deulofeu i Jaume Viñas
Interpretació
Núria Deulofeu (o Júlia Santacana) i Jaume Viñas
(o Eleazar Masdeu)

En Carles i la Berta estan en el millor moment de
la seva relació. Tenen 27 anys i no viuen junts (no
perquè no volen, sinó perquè no s’ho poden permetre). Però la Berta rep una beca per treballar
6 mesos a Berlín, i ara només tenen 24 hores per
decidir si diuen bye bye a Barcelona o a la seva relació. Welcome to crisi de parella.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

• Sigues tu el guionista!
Continuar la història de la Berta i el Carles.
Com seria un any més tard la seva relació?
S’atreveixen a interpretar-la?

WELCOME
TO BERLÍN
TRAGICOMÈDIA | CATALÀ
TEMÀTIQUES

Relacions de parella

Estudis i oportunitats laborals

Sexualitat

Empatia envers l’altre

• Posa’t a la seva pell!
Debatre sobre la relació dels protagonistes:
quin tipus de converses i de debats tenen? Hi
ha respecte i confiança en la seva relació? Hi ha
maltractament? Podem considerar que tenen
una relació sana?
• Les oportunitats laborals.
Comparar dues històries de migracions entre persones de Sud Amèrica, Àfrica o Europa.
Quins prejudicis tenim segons el seu origen? I
quines feines acostumen a tenir?

• Investigar els nostres referents i buscar-ne
de nous!
Quins referents teatrals o cinematogràfics té
l’alumnat. En general són masculins o femenins? Coneixen històries en què la protagonista
sigui una dona empoderada?
• Parlem de sexe?
Debat a classe partint de la primera escena de
l’obra. Segurament els/les estudiants tenen
molts dubtes sobre la sexualitat i necessiten trobar l’espai per a resoldre’ls. En aquest cas, es pot
recórrer a una professional d’aquest àmbit per a
moderar el debat i generar exercicis adients per a
tractar-ho des de la confiança i el respecte.
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Dramatúrgia i direcció
Maria de Prada
Interpretació
Nia Torres
Companyia
El Salón de los Invisibles

La Marta fa clic tot el dia. Clic i la Marta està aquí.
Clic i la Marta està allà.
Re-view parla de la Nomo fòbia o la por irracional
a estar “desconnectat”. Què vol dir estar connectat o desconnectat del món? Estar connectat vol
dir sempre estar acompanyat?.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

e
RE-VIEW

DANSA URBANA | SENSE TEXT
Coproducció FESTIVAL PÍNDOLES I CULTURA TANGENT 2022

TEMÀTIQUES

Nomofòfia

Violència digital

Addicció

Xarxes socials

• Face to face
Per parelles ens mirem fixament als ulls en silenci
durant 3 minuts. Cadascú pensa en alguna sensació, frase, por, inquietud o anècdota personal que
vulgui compartir i l’explica al company/a.

xen uns minuts per transformar les paraules de
lallista en un conjunt de moviments. Com parla
el cos? Com es relacionen els cossos quan es volen comunicar? És sempre necessària la paraula
per explicar coses?

• Storytelling
En parelles debatem sobre si aquesta informació rebuda la penjaríem o no a la xarxa i per què?
Fem un recull de possibles reaccions que poden
portar penjar aquest tipus d’informació. Quan
pengem alguna cosa a internet, quins recursos
estilístics utilitzem i per què? Per què expliquem
i com ho expliquem a les xarxes? Cada parella fa
una llista de tots els possibles conflictes, situacions o emocions que hagin sorgit del debat.

• Live Stream
En grups de quatre, una parella comença a realitzar la coreografia que ha creat a partir de la llista,
mentre l’altra parella ha d’escollir un track musical pels moviments que veuen i endevinar de
què poden estar parlant i resumir-ho en una frase. Què hem sentit quan ens hem mogut davant
dels altres? Què hem sentit quan hem intentat
entendre els moviments dels altres? Per què hem
escollit aquell track en concret? Ens hem pogut
comunicar? Penjaríem aquests moviments a les
xarxes socials?

• Random
Es posen totes les llistes sobre una taula de forma
anònima. Cada grup agafa una llista nova. Es dei-
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