
2014 - 2015 

"TEATRECAT 66"   Espectacles en català 

per a tots els alumnes dels Pirineus Orientals  
                                   

 

 Temporada 1 

DIAGNOSTIC : H
AMLET 

DIAGNòSTIC : HAMLET    CompanYIA  Pelmànec 
 

Espectacle en català.  Durada: 70 minuts 
Públic: Quarta i Tercera bilingües, alumnes de liceu i estudiants de la Universitat 

 

Qui vol ser Hamlet? A pocs ens agradaria intercanviar la nostra vida amb un 
personatge d’una tragèdia de Shakespeare. En general, tenen un final poc envejable. 
Tanmateix, la sensació de no tenir control sobre les nostres vides, l’obligada presa de 
decisions, el pes de la responsabilitat, les pressions contínues, poden portar-nos a 
preferir la seguretat de la pitjor de les ficcions a la incertesa real. Max vol ser Hamlet. 
Vol que Shakespeare decideixi per ell, parli per ell, l’alliberi del seu dolor i de la seva 
por a través de les paraules d’un dels seus personatges més complexos. Per això, dia 
rere dia, recrea la il·lusió de la vida com un director d’escena, anima i controla els seus 
malsons com un titellaire. Però el cervell és pervers i ens enfronta tard o d’hora amb la 
gran veritat: la vida és incertesa. 

 
 

Direcció: 

María Castillo. 

Interpretació: 

Miquel Gallardo. 

Text: 

Miquel Gallardo. 

Construcció de titelles: Martí 

Doy. 

Escenografia: 

Xavier Erra. 

Vestuari: 

Rosa Soler. 

Disseny projeccions:  

Marco Domenichetti 

Actuacions: 
A Tuïr (Teatre dels Aspres) 
dilluns 30 de març a 14.30h i dimarts 31 març a 10h i a 14.30h 
A Font Romeu (Sala del Cinema) 
dijous 2 d’abril a les 10h 

http://pelmanec.com 



 

 
 

Primera temporada teatral en català 
 

Espectacles per als alumnes de català  
de les escoles, col·legis i liceus dels Pirineus Orientals 

 
Aquest any 2014-2015, el Canopé Acadèmia de Montpeller, Pirineus Orientals, 
mitjançant el Centre de Recursos per a l'Ensenyament del Català amb el suport del 
Consell General i del Consell Regional Llenguadoc-Rosselló i en col·laboració amb la 
Lliga de l’ensenyament federació dels Pirineus Orientals, el Rectorat de l Acadèmia de 
Montpeller i la DSDEN , us proposa de participar a una fantàstica gira teatral en 
català. Aquests espectacles són destinats als alumnes i professors de català del 
departament, amb l’objectiu de fer conèixer la creació contemporània de tres companyies 
catalanes del nord i del sud  i, així, demostrar que l'art no té fronteres. 
 
El treball de les companyies és una invitació a la innovació pedagògica a través de la 
implicació artística dels alumnes. Ajuda a desenvolupar la curiositat, la imaginació, el 
sentit crític i la iniciativa, tots els ingredients per a un ensenyament del català eficaç i 
motivador al voltant de la pedagogia del projecte. 
Al programa: Tres companyies que ofereixen creacions adaptades als diferents cicles de 
l'escola, col·legi i liceu. Hi haurà quatre actuacions de cada un dels tres espectacles per 
cobrir tot el territori. 
 

“ Que s’obri el teló ! ” 
“ Que le spectacle commence !” 

 
 

Les actuacions, així com el transport, són gratuïts gràcies a la participació 
econòmica del Consell General dels Pirineus Orientals.  

 
                Per cada espectacle, els ensenyants disposaran d’un dossier pedagògic. 
 

 

 

 
 

Per a més informació:  canope66@ac-montpellier.fr  Tel : 04 68 08 10 08 

ANIMALADES    COMPAGNIE   QUINA XERINOLA  
 

Espectacle per a  infants, en català. Durada: 50 minuts.    
Públic: Espectacle per a infants del Cicle 1 i 2  (Escola Maternal, CP, CE1, CE2,   
excepte CE1 i CE2 bilingües) 
 

 

 

En Roc i la Ruth són els encarregats del Zoo. Com cada dia ho deixaran tot a punt 
abans d’obrir les portes. Però avui, un inesperat problema alterarà la pau del parc : el 
Sr Lloro ha perdut les plomes mentre es banyava al llac. Tindran poc temps per 
retrobar-les abans de que el públic pugui fer-ne la visita. En aquesta cursa a contra 
rellotge, els espectadors gaudiran d’una ruta per tot el recinte on coneixeran de 
primera mà les particularitats dels altres animals que hi viuen: uns lloros xerraires, un 
elefant indecís, un conillet enamorat… Amb l’ajuda de tothom aconseguiran obrir el 
Zoo a l’hora en punt.  
 

LA NIT DINS EL BOSC   Compagnie du Sarment 
 

Espectacle  per a joves, en català.  Durada:  45 minuts. 
Públic: Alumnes del Cicle 3 i 4 (CM1, CM2,  Sisena, Cinquena, Quarta i Tercera, 
excepte Quarta i Tercera bilingües )    

 

 
 

Per créixer, a vegades cal desobeir. La nit dins del bosc. El títol ja ho evoca tot, la por 
de la foscor representada aquí per aquest bosc profund, terrreny desconegut on 
l’infant s’endinsa. Les pors de la nostra infància acompanyen sovint l’adult que som. 
La història explica aquesta etapa d’aprenentatge : en Jaume haurà d’enfrontar-se al 
llop, a l’ogre i a la bruixa… Haurà, en definitiva, de véncer les seves pors. Per 
l’experiència del Jaume, es mostren les claus i un bon exemple de com podem 
superar les nostres pors. Un espectacle amb una bona dosi d’aventura, un bri 
d’humor, un pessic de por i un munt d’amor. 

Actuations: 
 

Al teatre d’Alenyà (Sala M.Oms)   
dijous 26 de març a les 10h i a 14.30h 
divendres 27 de març  a les 10h 
 

A Oceja (Sala del Foyer Rural) 
dimarts  31 de març a les 10h 

Actuacions: 
 

A Illa (Sala La Catalane)   
dilluns 1 de juny a 14.30h  
dimarts 2 de juny   
a les10h i a les14.30h 
 

A Bolquera (Sala Polyvalente) 

dijous 4 de juny a les14.30h 

http://www.quinaxerinola.com/ 

http://compagniedusarment.com/ 


