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Invasió subtil i altres contes
Información: 06 maig 2019 al 10 maig 2019 | Teatre Poliorama
Ciclos Formativos: Batxillerat | Primària | Secundària

Paco Mir (Tricicle) adapta els contes de Pere Calders i, fidel al contingut i llenguatge de
l’autor, fa pujar a l’escenari trenta-tres personatges, interpretats per tres actors de la Cia.
Eòlia.
8 contes i un grapat de contes breus on Pere Calders satiritza, amb humor intel·ligent i
corrosiu, l’obcecació, la falta d’imaginació i la incapacitat de l’individu de sortir de la seva
zona de confort.
Amb un llenguatge ric i àgil i uns diàlegs increïbles viurem situacions que ens faran mirar
d’una manera nova la nostra realitat quotidiana.
Els contes que podreu veure representats són: Invasió subtil, El millor amic, L’arca de Noé,
No s’admeten corones, El testament de “La hiena”, Filomena Ustrell, Tot esperit, Vinc per
donar fe i un grapat de contes brevíssims.
El ritme, el somriure i la rialla, la distracció i la sorpresa estan assegurades.
COL·LOQUI AMB ELS ACTORS
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En finalitzar la funció, us proposem un col·loqui amb els actors (exalumnes d’ EÒLIA Escola
Superior d’Art Dramàtic)) per parlar del procés creatiu d’una obra i de l’adaptació i posada
en escena d’aquest text en particular.

Valors i competències educatives:
Diferenciació i reconeixement del conte com a gènere literari.
Aprofundiment en el coneixement de Pere Calders, un dels millors contistes de la
literatura catalana.
Reconèixer i estimular el mecanisme de l’ humor com un recurs per comprendre la
complexitat humana i la recerca de la felicitat.
A partir del comportament dels personatges, dotar d’eines de reacció davant un
adveniment o fet extraordinari.
Valoració crítica dels elements intertextuals de les històries dels contes.
Potenciar la imaginació, l’absurd i la màgia, com a eines que ens ajuden a expressar
millor la visió del món.
Reflexionar sobre els prejudicis respecte les diferents cultures.
Amb el col·loqui final, incentivem les inquietuds artístiques dels alumnes i
conversem sobre l’espectacle i el sistema d’estudis teatrals.
Col·loqui postfunció
El 6 de maig us oferim participar en un col·loqui amb la companyia en acabar l’espectacle.
Durada: 30 min.

Precios y Descuentos
Preus

Individuals

Descomptes de grups
Grups escolars

Totes les zones

8€

8€
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Preus

Individuals

Descomptes de grups
Grups escolars
Reservar grup
1 invitació cada 20 entrades. Les primeres 20 entrades
disposen d'una invitació extra.

Reservar grup

HORARIS

FUNCIÓ ESCOLAR

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

Durada
70 min.
Durada
70 min.

Ds

Dg

ESO i Batxillerat

ESO i Batxillerat
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