Raspall

“No és segur que
ho sigui, però
mereixeria
ésser-ho”

Un espectacle de:

Edat: +5

Espectacle de Sala

Escoles: Cicle Mitjà i Superior

Raspall és un conte de Pere Calders que ens parla de la necessitat de jugar,
d’imaginar i de creure en la fantasia. El realisme màgic de l’autor català
s’expressa en aquest relat per a infants que es va recollir a Cròniques de la
veritat oculta i que nosaltres vam adaptar al teatre i estrenar l’any 2012 al
Festival Grec de Barcelona. La nostra creació recull el joc de l’autor, i el posa
sobre l’escenari, per oferir una proposta en què la complicitat i la veritat
dels infants es contraposa amb la fredor i la lògica dels adults.
Sinopsi: Com es va sentir el nen Sala el dia que els seus pares van donar el Turc, el seu gos estimat, a la filla del jardiner? Què va haver de
fer per omplir el buit que deixava la seva absència? Ho expliquen dos actors que troben en els objectes abandonats a les golfes els millors
companys per endinsar-nos en un món de fantasia que només els més petits entenen del tot.
Autor: Pere Calders
Direcció i dramatúrgia: Víctor Borràs i Gasch
Intèrprets: Francesc Mas i Maria Hervàs
Escenografia i objectes: Carme Solè Vendrell
Treball d’objectes: Rene Baker
Música: Oriol Canals i Dani Ferrer
Il·luminació: Víctor Borràs
Producció: Maria Hervàs i Gerard Palomas

Video

La Companyia
del Teatre Nu
Som un col·lectiu de professionals de l’art
escènic que creem i fem girar les nostres
pròpies creacions. Creiem en el teatre com
un art comunitari, en què la suma de talents
individuals fa créixer cada nou projecte, mirant
sempre d’aprendre i sorprendre’ns.
Som de Sant Martí de Tous, un petit poble de la
comarca de l’Anoia, des d’on mirem d’exportar
arreu el nostre projecte. L’espai on treballem,
La Casa del Teatre Nu, és un local obert al
públic i als professionals per acollir inquietuds,
idees, projectes i múltiples sensibilitats.
Des de l’any 2000 que fem aquesta feina.
Actualment tenim en cartell més d’una desena
d’espectacles.
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