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És una producció de La Villarroel, 
Verteatro i Bitó

Gestionar un dol no és gens fàcil. Però fer net és una necessitat, una teràpia 
beneficiosa per a l’ànima per poder tirar endavant. Cada persona troba la seva 
manera de portar-la a terme, alguns ho aconsegueixen sols i d’altres necessiten 
una petita ajuda externa. Però què passa quan els buits emocionals i educatius 
fan que un jove busqui refugi desesperadament? Què pot portar un jove de família 
progressista a coquetejar amb l’ultradreta supremacista? És la por? La solitud? O la 
manca de referents sòlids?

Un adolescent que se sent desemparat i incomprès. Un pare absorbit per la seva 
professió. Un dol per gestionar. Una novel·la pendent de ser publicada. Una butaca 
atrotinada, plena de records, al bell mig del menjador. Un secret que pot capgirar-ho 
tot. I a l’exterior, el món no sembla anar millor: el discurs de la por pren força, les 
esquerdes del pensament progressista són cada vegada més grans, l’individualisme 
ferotge impera. La clau és la supervivència.

FITXA
ARTÍSTICA i TÈCNICA                                                                         

SINOPSI                                               PROPOSTES PEDAGÒGIQUES 
PER TREBALLAR A L’AULA                                               

UNA HISTÒRIA REAL

VALORS
Què en penseu de….
• L’obra tracta la incomunicació entre un pare i el seu fill a partir del dol 
per la mort de la mare. Com creieu que afronten aquesta situació? Tots dos 
s’impliquen de la mateixa manera per resoldre-la o superar-la?  

• Quines tendències té aquest jove? El personatge del Nil Cardoner parla 
d’eliminar de la vida els fracassats, els dèbils, de canviar l’economia…
Podria emmarcar-se dins alguna ideologia que conegueu? Què creieu que 
vol definir el Pau Miró? 

• Coneixeu casos d’abús o maltractament en un espai de lleure com el que 
explica l’obra? Com actuen els monitors segons la psicòloga dels serveis socials? 

• Un dels temes del muntatge és la incapacitat de posar-se en la pell dels 
altres, de “ser l’altre” com a única eina per avançar. Creieu que és un valor que 
manca a la societat? És fàcil empatitzar amb tot? Davant els fets que proposa 
l’obra, com creieu que podrien haver actuat els adults? Podeu entendre el 
jove? En quines situacions us costa més posar-vos en la pell de l’altre?

• L’obra fa un paral·lelisme amb el procés d’escriptura, en com ens 
construïm la vida i la dels altres. La ficció, diuen els personatges, sempre 
és més creïble que la realitat. La veritat és relativa? Trobeu relació entre 
això i, per exemple, els relats dels mitjans de comunicació?

• L’escriptor escriu sobre la seva vida. Creieu que l’art pot ser una eina on 
abocar i solucionar els nostres problemes? I què en penseu de l’autojuda?

PROPOSTA D’EXPRESSIÓ DRAMÀTICA
Dividiu en grups la classe i que cada grup escenifiqui un conflicte que hagi 
viscut amb els seus progenitors o tutors en una imatge congelada. Un cop 
tots el grups l’hagin pensat i assajat, un d’ells començarà i la resta de la 
classe es passejarà al voltant de la primera estàtua col·lectiva i pensarà 
quin és el conflicte que creu que es va produir i hi posarà un titular. És molt 
important que els alumnes que fan d’espectadors observin la situació des 
de diferents posicions per adonar-se de les diferents perspectives d’una 
mateixa realitat. 

En una segona part del treball, cada grup pensa què va passar abans i 
després del conflicte (plantejament i final del conflicte) i mostren les 
estàtues seguint el mateix procés de treball. Al final generarem debat 
entorn les mirades d’una mateixa història. 



anem al teatre
DECÀLEG DEL BON ESPECTADOR                                         

ELS OFICIS
DE LES ARTS ESCÈNIQUES                                                                                                                                                                           

PROMOVEM UNA MIRADA CRÍTICA
COM ESCRIURE UNA CRÍTICA?                                                          

1-  Treballem a classe l’espectacle que anirem a veure. 
Informar-nos del context històric, els personatges... de l’obra 
ens ajuda a gaudir-ne.

2- Al teatre hem de ser puntuals.

3-  Abans de començar l’espectacle recordeu desconnectar 
les alarmes dels rellotges i els telèfons mòbils, que 
fan interferències i impedeixen que els aparells tècnics de 
l’espectacle funcionin correctament i també despisten els 
actors i actrius.

4-  Respecteu el mobiliari del teatre.

5-  El silenci durant l’obra és indispensable, els actors i actrius 
necessiten concentració i treballen perquè vosaltres xaleu, 
gaudiu. Si per una causa urgent heu de marxar de la sala, 
procureu que la vostra sortida no provoqui soroll ni 
molèstia als altres.

6-  Si teniu tos, si no la podeu evitar, estossegueu de manera 
discreta. Això, si es repeteix, molesta els actors i els altres 
espectadors de la sala. 

7-  Una cosa que no podem quan anem al teatre, per respecte als 
actors i actrius, és menjar.  

8-  Els aplaudiments, no pas els xiulets ni els crits, són la millor 
recompensa als actors i equip tècnic al teatre, és l’equip que 
us ha fet passar una estona agradable. 

Actor/actriu: Persones que actuen, representen personatges en 
una obra de teatre. 
Compositor/a musical: Quan un espectacle inclou música és la 
persona encarregada de crear-la. 

Coreògraf/a: Persona encarregada de compondre els moviments, 
les figures i els passos de danses d’acord amb la música. 

Director/a: Responsable de convertir un text en una representació 
viva. Interpreta el text, planteja una posada en escena a partir 
d’uns esquemes estètics i conceptuals i estimula els actors i 
actrius i tècnics per aconseguir un treball en comú. 

Dissenyador/a de so: Persona encarregada de l’ambientació 
sonora de l’espectacle: cerca músiques i sons necessaris per 
crear l’ambient a la representació. 

Dramaturg/a: Autor/a de teatre o bé la persona encarregada de 
fer dramatitzacions. 

Escenògraf/a: Responsable d’organitzar dramàticament l’espai 
on ha de transcórrer l’acció de l’obra, també tria el disseny dels 

mobles i objectes que apareixen a l’escenari. Juga transformant 
els colors, els volums i l’espai. 

Figurinista: Encarregat/ada de dissenyar el vestuari que porten 
els actors i actrius i que anirà d’acord amb les característiques del 
personatge, l’espai, el context històric...

Il·luminador/a: S’encarrega de la part artística de la llum. És qui 
il·lumina l’espai amb colors i formes que acompanyen el relat de 
l’obra. 

Maquinista (o tramoista): Encarregat de posar i treure els 
objectes de grans dimensions que es fan servir a l’obra.  
Productor/a: Persona o empresa que aporta els recursos tècnics 
i humans necessaris perquè una obra de teatre pugui fer-se 
realitat.

Regidor/a: Persona responsable de l’organització dels moviments 
i efectes escènics disposats pel director/a.

Tramoista: Persona que construeix, que dirigeix, les tramoies 
d’un teatre.

*  Pensa en un títol atractiu i fidel al que escriuràs després.

*   Recorda tots els aspectes artístics (interpretació, text, 
direcció…) i tècnics (llum, so, escenografia, vestuari…).

*    Redacta amb frases simples. Fes-ne primer un esborrany i 
rellegeix-lo diverses vegades.

*    Una crítica és un text que valora un espectacle. Utilitza els 
adjectius.

*   Es tracta d’un text que no pot revelar secrets. Vigila amb els 
“spoilers”, i no avancis el desenllaç!

*   Inclou referències a altres espectacles, si escau, o a altres 
productes culturals/audiovisuals que et sembli que ajuden a 
situar l’espectador/a (des de literatura infantil fins a sèries, 
pel·lícules, etc.).

*   Pensa que la il·luminació, la música o l’escenografia formen 
part de l’espectacle. Para-hi atenció i pensa si ha estat adequat 
per la manera en com s’ha explicat la història.

*   Passa-t’ho bé escrivint, sent honest amb el que penses i 
respectuós amb l’artista que ha servit el muntatge. Procura 
informar-te mínimament de quins són els seus llenguatges i 
codis escènics.

contacte i +info: info@promentrada.com o al telèfon 933 097 004

Convertiu-vos en periodistes i investigueu 
sobre aquests oficis!

Exemple: Busqueu entre les famílies de l’escola 
una persona que desenvolupi professionalment algun 

d’aquests oficis i feu-li una entrevista

Imagineu quina seria la millor manera de difondre 
aquest decàleg i poseu-ho en acció!

Exemple: Creant un vídeo o fent unes il·lustracions 
divertides

Desperteu la vostra ànima crítica desenvolupant 
una crítica teatral.

Exemple: Escriviu una crítica o feu un vídeo 
amb el vostre parer sobre l’obra


