Amb la voluntat d’arribar també als més petits i conscients de que la introducció al llenguatge
teatral durant la infantesa és fonamental com a factor iniciàtic dels espectadors del
futur, Dagoll Dagom vol assolir un nou camí de creació d’espectacles per a nenes i nens de 5 a 10
anys.
El primer espectacle serà BYE BYE MONSTRE. Inspirats en la situació de confinament que han viscut
milers de nenes i nens amb les seves famílies al nostre país, hem plantejat un espectacle en
col·laboració amb TMB que reunirà dues disciplines en aquest projecte.
D’una banda hem incentivat la autoria literària dels infants a través d’un concurs participatiu amb més
de 400 nens i nenes organitzat amb TMB . A partir d’aquesta iniciativa, la Companyia Dagoll Dagom
està produint un espectacle teatral/musical que compta amb la reescriptura de Marc Artigau. Per
altra banda volem incentivar l’assistència al teatre en família i també del públic escolar amb un
espectacle on tant els petits com els adults que els han acompanyat en el seu confinament s’hi veuen
representats.
Hem partit de la idea clàssica de la lluita per vèncer el que ens fa por i ens amenaça, i a partir del
conte clàssic d’Els tres porquets, hem suggerit la idea de base per a l’escriptura del conte que és la
situació en què es troba una família que està tancada a casa seva i lluita contra un monstre que vol
entrar a fer-los mal i no els deixa sortir. Evidentment, en el nostre cas, la música tindrà el poder
meravellós per foragitar-lo.
L'objectiu de l’espectacle és aconseguir posar en valor tot allò de positiu que hem aconseguit a pesar
d’estar tancats: despertar la imaginació, la solidaritat, la dedicació molt més acurada als nens, la
invenció de jocs moltes vegades fugint de la tecnologia i recuperar la diversió a través de
compartir emocions en viu i en directe. Només observant tots els vídeos que tantes i
tantes famílies han enregistrat, on acrobàcia, cant i interpretació han format part de la seva comunió
quotidiana, es poden fer molts espectacles.
Anna Rosa Cisquella

Bye, Bye Monstre està concebut com un espectacle musical de text
amb cançons perquè pensem que és el millor format per mantenir
l’atenció dels més petits. Comptarem amb la magnifica col·laboració en
la creació musical de Dàmaris Gelabert i amb els arranjaments i la
direcció musical d’Àlex Martinez que disposen d'una gran
experiència per arribar al públic infantil. Farem promoció d’algunes
cançons prèviament a l’estrena per dinamitzar la comunicació de
l’espectacle.
Marc Artigau autor teatral també experimentat en la narrativa infantil serà
el responsable conjuntament amb Dagoll Dagom de la dramatúrgia i
l’autoria del text. La Companyia Brodas Bros portaran la direcció
coreogràfica i acrobàtica. Anna Rosa Cisquella que ha estat
històricament en l’equip de direcció de la companyia, en aquest cas i per
primera vegada serà la responsable de la direcció de l’espectacle.
La important col·laboració amb TMB és un altre agent a tenir en compte.
Aquesta es concretarà en una potent campanya de promoció en
publicitat exterior, molt superior al que habitualment està a l’abast de les
produccions d’espectacles destinats a públic familiar.

És una gran notícia saber que una companyia com Dagoll Dagom posa
en marxa un nou projecte de creació d’espectacles infantils. Per a mi és
un privilegi poder participar com a compositora de les cançons en el
que serà el seu primer espectacle adreçat especialment als més petits.
La temàtica de l’espectacle, inspirada en l’etapa de confinament, em
posa davant d’un repte important: demostrar que la música és una eina
poderosa. Escoltar i cantar cançons amb les quals ens identifiquem, que
expliquin el que hem viscut, que expressin emocions que hem sentit i
compartit d’una forma poètica i divertida, pot ser una de les millors
maneres d’entendre aquesta realitat que ens ha tocat viure. Com a
musicoterapeuta, confio en la música com una de les nostres millors
teràpies -i que tenim molt a l’abast-. La situació amb la COVID-19 ja ens
ha demostrat que ha estat així per a molts infants i famílies.
M’agradaria que les cançons d’aquest musical ajudessin als infants i a les
seves famílies a comprendre i aprendre sobre els “Monstres” que ens
assetgen. Els “Monstres” estan per a tot arreu, sempre poden tornar a
picar la porta de casa nostra, i per això la música és tan important, per
ajudar-nos a fer-los front.
Si a les cançons hi sumem l’experiència de viure i compartir en directe
en el teatre aquestes emocions, l’efecte terapèutic està assegurat.
Per molts motius, ens anirà molt bé cantar: BYE, BYE MONSTRE

Dàmaris Gelabert

Escriure la dramatúrgia de BYE, BYE MONSTRE suposa un repte diferent i
interessant. Per una banda significa treballar a partir del material generat
amb els relats dels guanyadors del concurs de TMB i per l'altra encaixar
aquesta història amb les cançons de la Dàmaris Gelabert. Aquest
compendi, aquesta feina en equip ha de ser divertida i generosa. Sempre
he entès el teatre com un espai de generositat, on les teves idees es
barregen de la millor manera possible amb les idees dels altres i d'aquest
principi que no saps on acaba apareixen noves històries, solucions
diferents, mirades que es complementen.
Em sento afortunat de treballar amb una companyia, Dagoll Dagom,
que forma part del meu imaginari teatral de nen i d'adolescent i amb la
Dàmaris Gelabert que ara mateix copsa les melodies i les veus dels més
menuts. Fer-ne la dramatúrgia significa un vestit a mida.
BYE, BYE MONSTRE ens parla de la nostra capacitat per entendre
l'altre, per ajudar-nos quan el món es capgira de cop i volta i les normes
que ens servien per ahir avui són obsoletes. BYE, BYE MONSTRE és una
mirada lúdica i musical d'uns dies que recordarem tota la vida i potser per
això, com la Berta amb el seu diari que guarda poder màgics, intentem
posar-ho damunt de l'escenari perquè les emocions compartides es
multipliquen.
Marc Artigau

Tot comença quan la Berta, una nena de ? anys,
recorda el que va escriure en el seu diari (màgic).
Per tots els carrers de totes les ciutats hi ha un
Monstre molt perillós, aparegut de cop i volta del
no res, que és capaç d’entrar en secret a les cases
i deixar la gent dormida. De vegades per sempre.
El pare, infermer en un hospital, els demana
seguir una sèrie de normes per evitar-ho (Cançó
de Les Normes). Això, entre altres coses. vol dir
tancar-se a casa, amb en Nil, el seu germà que
sempre està enfilat a algun lloc, i la seva mare que
és informàtica i no poder estar amb ningú més.
L’aniversari de la Berta està a tocar i aquestes
normes però fan molt difícil poder celebra-ho.
Entristida fa una videotrucada als seus avis, una
parella de científics que están cercant una cura
pel Monstre. Els avis, que ja n’han vist de tots
colors, la consolen (Cançó Això També Passarà).
Aquella nit, mentres dorm, en Nil la
desperta, convençut d’haver vist
alguna cosa estranya. En mig del
seu estira i arronsa per entendre
què està passant, un
electrodomèstic,
la Roomba,
pren un paper inesperat i
sorprenent (Cançó dels
Electrodomèstics).

A l’endemà la Mare descobreix que la casa està
feta un desastre. La discussió amb els seus fills
puja de to i a aquest guirigall si sumen els
objectes electrònics de la casa que també es
tornen bojos (Cançó del Monstre). El Pare que
arriba de l’hospital on ha estat en contacte amb el
Monstre, apareix a casa visiblement marejat, cau
fulminat i queda estés a terra. Sense saber ben bé
què fer, una casualitat fa que el so dels
aplaudiments que arriben del carrer i els de la
resta de la família, el reanimin (Número musical
dels Aplaudiments).
En Nil i la Berta el posen al corrent de l’estranya
visita nocturna del Monstre i davant el seu
imminent retorn, la família al complet es reuneix
amb caràcter d’urgència per organitzar-se (Cançó
Ens Hem d'Organitzar).
De nit, atrafegats i carregats, preparen l’espai de
casa amb trampes i dispositius per fer front, tots
junts, a la seva arribada. Passa el temps i el
Monstre finalment fa acte de presència, provocant
l’embogiment dels electrodomèstics i el (contagi)
de quasi tota la família. Només la Berta sembla
resistir i seguint el consell dels avis, aconsegueix
reanimar en Nil, el Pare i la Mare i tots junts fan
fora el monstre (Cançó BYE, BYE MONSTRE).
Finalment, la Berta pot celebrar el seu aniversari i
expressar el seu desig secret, tornar a sortir al
carrer i jugar amb les amics, veure els avis de carn
i ossos. I riure. I tocar la gent i abraçar-los.
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