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1. FITXA ARTÍSTICA

IDEA ORIGINAL

DISSENY i PRODUCCIÓ TÈCNICA

Maria Santallusia
La Romancera Teatre

Ivan Rubio (Tecnòleg)

SUPORT TÈCNICA
DRAMATÚRGIA
i LLETRES
DE LES CANÇONS

Marta Vilellas

VESTUARI i CARACTERITZACIÓ

Maria Santallusia
Toni Sans

Maria Santallusia

MODISTES
MÚSICA

Aida Al-Nehlawi i Gracia Infante

W.A. Mozart

FOTOGRAFIES
DIRECCIÓ ESCÈNICA
I COREOGRAFIA

Laula Guerrero i Cathy Loughran

Toni Sans

VIDEO
Marc Costa Films

ARRANJAMENTS
Bruno Franquet

ENREGISTRAMENT
Estudi Aleix Triadó

INTÈRPRET
Maria Santallusia

MUSICS
Maria Negrié (cello)
Alba Atcher (Flauta travessera)

ESCENOGRAFIA
i ATREZZO

DISSENY GRÀFIC

Maria Santallusia i Joan Pena

Rubèn Montañá

TITELLES
PRODUCCIÓ EXECUTIVA

Joan Pena

EGOS Produccions
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2. LA COMPANYIA
LA ROMANCERA TEATRE
L’actriu i creadora Maria Santallusia està a càrreg d’aquesta nova proposta.
Llicenciada per l’Institut del Teatre de Barcelonna en l’especialització de teatre
musical, és a més de l’artífex d’aquest espectacle, mare de dues criatures, i per
aquesta raó comença tota aquesta aventura.
La seva trajectòria amb EGOS teatre és extensa:
“Ruddigore o la nissaga maleïda”
“La casa sota la sorra”
“El crim de Lord Arthur Savile”
“L’esquella de la Torratxa”
“En Joan sense por”
“Tot esperant en Will”
També en diferents espectacles musicals amb altres companyies: ha treballat a
l’Auditori de Barcelona, al Teatre Nacional de Catalunya, al Teatre Lliure:
“La bruixa de la Tramuntana”
“Virtual” (Cantània)
“Sugar. Con faldas y a lo loco”
“Tòtems” (Cantagran)
“Renard o el Llibre de les Bèsties”
“Rambla Llibertat” (Cantània)
“Operetta”
“Allegro”
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Després de tants anys de bolos, gires, temporades, creacions, assajos, vivències…
Decideix començar un camí per redescobrir-se com a artista i així poder posar en
pràctica diferents disciplines que l’apassionen: el cant, la música, els titelles i la
bellesa plàstica.
La companyia La Romancera Teatre neix com un espai de recerca i de creació per
trobar diferents llenguatges per comunicar històries, històries properes i simples, i
trobar els quadres plàstics i els ambients sonors que puguin acostar la temàtica
proposada als espectadors de diferents edats.
M.A.R.E. és el primer espectacle de La Romancera Teatre, sempre creant
complicitats amb altres companys admirats que completen i engrandeixen la txa
artística.

fi
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3. L’ESPECTACLE

M.A.R.E. és un espectacle musical i de teatre d’objectes de petit format,
adreçat a infants d’1 a 6 anys i als adults que els acompanyen.
És un cant a la vida, un viatge iniciàtic on el personatge de la mare, s’endinsa en
un món nou que és la maternitat.
Fent servir objectes i materials que formaran part de l’espai escènic,
dedicarà tot el seu jo més profund a mostrar a l’espectador què sent en aquest
procés de gestació.
Espera, des d’una mirada còmplice i respectant els seus ritmes, estar al
costat del seu nadó com el titellaire que sostén la seva titella, i així acompanyar-lo
per a que pugui extreure el seu pròpi aprenentatge vital.
Agafant com a punt de partida la gura dels germans Mozart i la seva mare
Anna Maria Walburga Perlt, partim d’aquesta relació d’una mare amb el seu ll o
la seva lla, i intentarem entrendre quin paper hi pot jugar l’acompanyament
d’una persona adulta per a que un nadó vagi adquirint eines basades en la
con ança, i així poder construir un èsser satisfet de si mateix.
En cap moment es menciona el gènere d’aquest nadó, i de fet, hem creat
unes titelles totalment lliures d’estereotips de gènere, per tal que l’espectador
pugui fer una lliure lectura del qui i què ha vist sobre l’escenàri.
Estem parlant d’una relació materno- lial, sense especi car.

fi

fi

fi

fi

fi
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4. ATELIER CREATIU
POST-FUNCIÓ

La durada de l’espectacle és de 40 min i sempre que sigui possible, hi haurà un
espai de temps posterior d’uns 15 o 20 minuts per a que tots els espectadors
puguin participar i endinsar-se activament en l’espectacle que acaben presenciar.
L’hem anomenat un Atelier Creatiu post-funció i es tracta de poder fer un treball
d’immersió amb les propostes que han anat sorgint durant l’espectacle.
Hi hauran diferents racons d’experimentació dinamitzats per un adult i la pròpia
actriu que farà d’enllaç entre totes les propostes.
Aquest taller és opcional, segons convingui a l’organització de cada espai
d’actuació, i segons convingui al públic assistent.
Totes les propostes que es plantegen en aquest Atelier Creatiu també estaràn
recollides a la txa pedagògica a l’apartat 6. Propostes didàctiques: després de
l’espectacle.

fi
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5. QUÈ ENS EXPLICA
M.A.R.E.?

M. de Mirada
A. d’Acompanyament
R. de Respostes
E. d’Escolta
La mare prepara amb il.lusió l’habitació del
nadó que espera, està emocionada amb cada
detall, i juga amb una làmpada de peu que
il.luminarà tot l’espai.
Dins d’aquest entorn apareix un ocellet cantaire que
farà que tot s’encomani de la seva melodia i la música,
com un l in nit no deixarà de sonar.
La nestra, s’obra i deixa entrar una ràfega de vent
que porta aromes i elements de les quatre estacions: les
fulles de la tardor, la neu de l’hivern fred, les ors de la primavera i el sol de
l’estiu.
La pluja arriba a la cambra, i poc a poc s’omple un cubell amb
les gotes que van caient, així comença un xip xap
i una cançó on la mare prepararà el que podria
ser el primer bany de la seva criatura amb molt
amor, molt sabó i moltes bombolles!
Màgicament apareixen unes sabatetes, que poc
a poc aniran cobrant vida i apendran a caminar,
però el camí no serà senzill: un objecte un xic
burleta a qui hem anomenat Reina de la Nit, farà
mofa d’aquestes primeres passes i caigudes, i la
mare, fent ga.la de la seva paciència, con ança i

fl

fi

fi

fi
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decisió, acompanyarà aquestes primeres frustracions i entrebancs per convertir-los
en una divertida cançó.
La música impregnarà l’escena i la curiositat de l’infant gràcies a l’actitud de la
seva mare, aquest és el motiu pel qual es començarà a inverstigar en el món dels
sons i d’un instrument en concret: el piano. De sobte, hi trobaran allà un gran do!
Aquesta història potser ens sona? Ens recorda una mica al
virtuosisme dels germans Mozart potser?
Un trenet, plè de passatgers fantàstics
s’encarregarà de portar aquesta música
arreu.
Però de sobte, tot s’atura… El malhumorat
veí Sarastro, entrarà a escena queixant-se del
rebombori, molt enfadat d’aquell soroll que no el
deixa descansar. Però la mare conciliadora, intentarà
cambiar-li l’estat d’ànim amb l’ajuda de tot el públic, segur que entre
tots aconsegueixen modi car-li el rostre i fer-lo cantar i ballar.
Per acabar, entrarà a escena l’infant com una titella de tija preciosa.
La M.A.R.E. amb la seva…
Mirada
Acompanyament
Respostes
Escolta
…farà que aquesta titella jugui i gaudeixi, que al cap i a la , és el que han de fer
tots els infants del món: descobrir mitjançant el joc, que gaudir la vida és el millor
camí.
Així comença un viatge d’il.lusions, d’aprenentages, d’emocions, de descobertes
i… de cançons.
Imaginant com serà la seva criatura, la mare també es re-descobrirà.

La música de
l’espectacle
La música de Wolfgang Amadeus Mozart ens acompanyarà en aquest trajecte tan
íntim, seràn variacions de l’univers que respira la seva darrera òpera “La Flauta
màgica” del 1791, any en el que Mozart morí.

fi

fi
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Els arranjaments de les peces sel.leccionades son per a veu solista femenina, i
l’acompanyament de petits instruments suaus i amb una presència molt cautelosa
i cuidada fan que tota la peça tingui un aire de cançó de bressol.
Tota la música de l’espectacle estarà a disposició per a fer un bon treball d’escolta
abans de veure la funció, ho explicarem a la txa pedagògica a l’apartat 6.
Propostes didàctiques: abans de l’espectacle.

Què ens agrada
transmetre com a
companyia?

Creiem que el teatre adreçat a la primera infància és totalment necessàri i
bene cia tant a l’infant com també a la societat que l’acompanya.
És clau pel desenvolupament de qualsevol èsser humà poder gaudir
d’experiències d’aquest tipus per poder formar-se com a persona, per apendre,
despertar noves sensacions i emocions, poder estar en contacte de primera mà
amb el món de les arts escèniques: escoltant la música, escoltant una petita
història plena de metàfores on es poden reconèixer a elles mateixes, veient com
els elements es transformen, palpant propostes plàstiques i artístiques gràcies a
l’atelier creatiu post-funció…
Aquest espectacle creiem que és una bona aposta a tots els efectes, i hi ha molts
bene cis a llarg termini pel fet de:
- la creació de nous públics, sobretot en un espectacle dirigit a infants a
partir d’1 any
- apropar el teatre, la música i les experiències teatrals als més menuts
- el descobriment dels clàssics
- al mateix temps les creacions contemporànies
- noves autories encapçalades per dones
- experimentar amb nous llenguatges
-les propostes pedagògiques que es poden extreure de l’espectacle:
apropament a la música clàssica, despertar curiositat pel món dels objectes i
l’imaginació, propostes d’escolta, propostes plàstiques i sensorials.

fi

fi

fi
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6. PROPOSTES
DIDÀCTIQUES
Anar al teatre sempre és una oportunitat, no només pels nens i nenes, també pels
adults. Com sabem, és una activitat lúdica, que alhora pot generar molt
aprenentatge si la volem apro tar.
Compartir cultura, pot despertar inquietuds, donar resposta a necessitats diverses i
permet aprendre in nitat de coses que acompanyaran els infants en el seu procés
de creixement personal.
A través d’aquest dossier volem explicar-vos l’essència de l’espectacle i proposarvos alguns eixos de treball que pensem us poden ajudar per aprofundir en
aspectes interessants, sobretot per generar debat i diàleg al voltant de la con ança
en els infants per a que puguin descobrir qui son en essència.
Abans de concretar les propostes us apuntem que si voleu podeu fer un correu
electrònic a la companyia (laromancerateatre@gmail.com) plantejant preguntes,
dubtes, re exions o el que necessiteu, així com comentaris, textos, dibuixos
després de veure l’espectacle, estarem encantats de mantenir comunicació amb
vosaltres.
Per distribuir les activitats parlem de tres moments: abans d’anar al teatre, durant
l’espectacle i després d’haver-lo vist.

fi

fi

fi
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ABANS DE VEURE
L’ESPECTACLE

1

El més important abans d’anar a veure l’espectacle és
contextualitzar. Per això, algunes de les activitats que us proposem
a continuació van encaminades a situar a l’alumnat sobre què
anirem a veure.

En primer lloc, podem preguntar sobre el títol de l’obra: M.A.R.E.
- Com és la vostra mare?
- Si fos un objecte, quin objecte seria?
(Aquesta activitat us la plantegem tot seguit)
- Com creieu que serà la mare que anirem a veure?
- Què creieu que ens voldrà explicar?
- Què creieu que li passarà? Tindrà algun ll o lla, com serà?
Mirant el cartell de l’espectacle o fotogra es de la web, potser podem extreure
altres informacions interessants.
A continuació, i després de plantejar diferents hipòtesis podem explicar
l’argument de l’obra mitjançant l’auca que trobareu a la pàgina següent.

fi

fi

fi
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L’AUCA DE M.A.R.E

1 La mare prepara amb il.lusió l’habitació del nadó
que espera, està emocionada amb cada detall,
pinta, canta i juga amb una làmpada de peu que
il.luminarà tot l’espai.

2 Dins d’aquest entorn apareix un ocellet cantaire
que farà que tot s’encomani de la seva melodia i la
música, com un l in nit no deixarà de sonar.

3 La nestra, s’obre i deixa entrar una ràfega de
vent que porta aromes i elements de les quatre
estacions: les fulles de la tardor, la neu de l’hivern
fred, les ors de la primavera i el sol de l’estiu.

4 La pluja arriba a la cambra, i poc a poc s’omple
un cubell amb les gotes que van caient, així
comença un xip xap i una cançó on la mare
prepararà el que podria ser el primer bany de la
seva criatura amb molt amor, molt sabó i moltes
bombolles!

5 Màgicament apareixen unes sabatetes, que poc a
poc aniran cobrant vida i apendran a caminar, però
el camí no serà senzill: un objecte un xic burleta a
qui hem anomenat Reina de la Nit, farà mofa
d’aquestes primeres passes i caigudes, i la mare,
fent gala de la seva paciència, con ança i decisió,
acompanyarà aquestes primeres frustracions i
entrebancs per convertir-los en una divertida cançó.

6 La música impregnarà l’escena i la curiositat de
l’infant gràcies a l’actitud de la seva mare, aquest és
el motiu pel qual es començarà a inverstigar en el
món dels sons i d’un instrument en concret: el
piano. De sobte, hi trobaran allà un gran do!
Aquesta història potser ens sona? Ens recorda una
mica al virtuosisme dels germans Mozart potser?

fi

fi

fi
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7 Un trenet, plè de passatgers fantàstics
s’encarregarà de portar aquesta música arreu.

8 Però de sobte, tot s’atura… El malhumorat veí
Sarastro, entrarà a escena queixant-se del
rebombori, molt enfadat d’aquell soroll que no el
deixa descansar. Però la mare conciliadora,
intentarà cambiar-li l’estat d’ànim amb l’ajuda de
tot el públic, segur que entre tots aconsegueixen
modi car-li el rostre i fer-lo cantar i ballar.

9 Per acabar, entrarà a escena l’infant com una
titella de tija preciosa.
La M.A.R.E. amb la seva

10 Així comença un viatge d’il.lusions,
d’aprenentages, d’emocions, de descobertes i… de
cançons.
Imaginant com serà la seva criatura, la mare també
es re-descobrirà.

Mirada
Acompanyament
Respostes
Escolta
Farà que aquesta titella jugui i gaudeixi, que al cap
i a la , és el que han de fer tots els infants del món:
descobrir mitjançant el joc, que gaudir la vida és el
millor camí.

fi

fi
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M.A.R.E. és un espectacle musical, això vol dir que la música i les
cançons formen part de l’espectacle: ens ambienten, ens situen,
ens expliquen coses…
Totes les cançons son arranjaments del gran compositor
W.A.Mozart, més concretament de la seva darrera òpera “La Flauta

Màgica”.
Us suggerim escoltar la música amb els vostres alumnes, i intentar debatre què
ens fa sentir aquella música.
- Penseu que és trista, alegre?
- Us fa sentir bé?
- Què teniu ganes de fer desprès d’escoltar-la?

La tercera activitat que us proposarem gira entorn a la música de
l’espectacle.

3

El fet d’anar al teatre requereix un saber estar i un comportament
pertinent, per la qual cosa us proposem que entre totes i tots
pugueu pensar i compartir uns criteris a tenir en compte: quina actitud ha de tenir
un públic respectuós, com creieu que ens hem de comportar, quines coses poden
interrompre a les actrius. En de nitiva, podem pactar entre tots de quina manera i
amb quina actitud podrem gaudir més d’aquesta estona plegats. .
Per tal de donar encara més valor a la feina de les actrius, podem repassar quin és
tot el procés que segueix una companyia a l’hora de dissenyar un nou espectacle;
per prendre consciència que el moment de la representació és només la mostra
d’un treball molt intens que no es veu, però hi és. Aquest procés consta de
diferents fases i moments: el moment de la creació (tant si és una obra adaptada
d’una altra que ja existeix o una de nova creació), els assajos, l’escenogra a, els
elements artístics, els vestuaris, la música, la il·luminació, els viatges, els
muntatges i desmuntatges, etc.

fi

fi
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Coneixeu algú que es dediqui al món artístic? Músic, escriptora, dibuixant, pintor,
etc... Penseu que es pot viure de l'art? Les persones que coneixeu fan alguna altra
cosa o s’hi poden guanyar la vida?
Com neix una obra de teatre? Pot ser de nova creació, com és el cas de
“M.A.R.E”, on es parteix d’una idea central o d’un tema i a partir d’aquesta es va
generant tot un univers metafòric per endinsar-nos en el seu pensament més
profund; pot ser l’adaptació d’un conte o d’una novel·la; o bé un text que ja és
teatral, com per exemple:
Flor de nit.
A més, podem plantejar a l’alumnat si coneixen el teatre on anirem. On està
situat? El podem col·locar en un plànol de la ciutat? Coneixeu altres equipaments
culturals (biblioteques, museus,altres llocs de la ciutat on es facin espectacles,
etc.) de la ciutat? On són? Ubiquem-ho al plànol i obtindrem un mapa cultural de
la ciutat.

16
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“Si la meva mare fos un
objecte, quin seria?”

ACTIVITAT 1

Aquest exercici no pretèn ser una activitat per aprofundir el els models de familia,
ni tampoc entrar en la diversitat dins els diferents mons familiars, va encarat a
buscar un objecte que pugui de nir la gura materna incloient si l’infant té dues
mares, si no té mare i té dos pares, o no té mare, si té una mare diferent de les
convencionals… Tot és benvingut. El treball de què signi ca la mare per a tu,
vindrà desprès de veure l’espectacle.
Ara ens endinsem en el món dels objectes.
Si la meva mare fos un objecte, quin objecte seria?
Podeu fer aquesta activitat amb els petits i grans objectes que teniu a l’aula, o
podeu demanar que el busquin i el duguin de casa.
Un cop tenen l’objecte que representa a la seva mare escollit, ens preguntem el
per què?
Per què has triat aquest objecte?
Com es mou aquest objecte, com balla, quina olor fa, com parla, què ens vol
explicar, què li agrada menjar, quin és el seu lloc preferit de la classe?
Un cop presentat l’objecte el podem fer interactuar amb altres, observem com es
relacionen amb els altres i amb l’espai.
Sempre que acabem una activitat, podem fer una estona de col.loqui com a
cloenda, per expresar què hem sentit, què hem vist, i comentar el què ha passat
dins la sessió.

fi

fi

fi
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“L’ocell”

ACTIVITAT 2

Seguint amb el món dels objectes, anem a crear un titella.
Agafem un full de paper d’embalar, el marró, també anomenat paper kraft, amb
aquest full, tal i com farà la mare a la representació, anem a construir un ocell,
cadascú farà la seva proposta d’ocell i tots son vàlids.
Agafem el full de paper i el rebreguem, li donem forma, però sense tisores, sense
grans artefactes, com si es tractés d’una peça de fang que la moldegem amb les
nostres mans. Quan tinguem tots els ocells de la classe
construits us
proposem una dinàmica:
Anem a escoltar la cançó del Papagueno de la
“Flauta màgica” i anem a moure el nostre ocell
per l’espai tot escoltant la música de Mozart.
https://www.youtube.com/watch?v=PRtvVQ1fq8s
The Metropolitan Opera Orchestra conducted by James
Levine: con Manfred Hemm(Papageno) y Barbara
Kilduff(Papagena)
Com és aquesta cançó? Trista, alegre? Ràpida, lenta? Divertida?
L’ocell es mou amb la música? Escolteu la auta? Un ocell canta com si fos una
auta? Quin instrument triaríem si haguessim de representar el cant d’un ocell?
Quan hem acabat la dinàmica, us proposem construir un mòbil amb tots els
ocells que hem creat, i deixar-lo penjat al sostre de la classe.
“L’estol d’ocells de la classe dels…”

18
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ACTIVITAT 3

“El pas del temps”

Anem a treballar amb la cançó de les Estacions. (La teniu a l’enllaç de “La música
de l’espectacle” Núm3. Cançó de les estacions)
Podem explicar el pas de les 4 estacions, i de quina manera les plasmarien
plàsticament: amb quin element, de quin color, amb quina olor.
Els hi oferim diferents materials de treball: papers, colors, gomets… Si disposeu de
més materials de plàstica els podem posar a sobre la taula i fer quatre grups de
treball:
- El grup de la primavera
- El grup de l’estiu
- El grup de ta tardor
- El grup de l’hivern

Mentre treballen:
Escoltarem de fons la cançó original de l’òpera, que és es el Duet de Pamina i
Tamino, de l’Acte II de la Flauta Màgica.
https://www.youtube.com/watch?v=HdV-fc9coqQ
Edith Mathis & Nicholai Gedda "Die Zauber öte" 'Tamino mein, o welch ein
Glück!’
Cada grup de treball farà la seva representació de cada estació a nivell plàstic, i
desprès, amb la música de l’espectacle que us adjuntem, podem escoltar-la i quan
apareix l’estació, cada grup presenta la seva manualitat.
Així, entre tots, podem fer una coreogra a de les estacions de l’any mentre
mostrem els elements plàstics que hem creat.

fl
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També, podem apendre la lletra d’aquesta cançoneta que de ben segur us
agradarà.

CANÇÓ DE LES ESTACIONS
“Na, na, na, na…
T’agrada aquesta cançó?
Les estacions son quatre
I sempre van rodant
Si mires desde la nestra
veuràs com passen
I tot ho van canviant.
A la tardor cauen les fulles.
El vent, bufant ben a poc a poc, refresca
Cobreix el bosc amb un gran mantell de colors.
I de sobte ve l’hivern, i neva,
Desprès les ors de la primavera
i el sol, quan ve l’estiu.”

fi
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DURANT LA
REPRESENTACIÓ

Hem de gaudir molt d’aquest moment i deixar-nos endur per la història.
Podem explicar als nostres alumnes, que quan comença l’espectacle, la llum es
va apagant suaument per deixar il.luminada l’escena on passarà tota l’acció, així
els hi anticipem el que passarà i es poden preparar per aquest moment de canvi.
Demanem als infants que a partir del moment on les llums es van fonent, observin
molt atentament cada escena, cada detall, que es deixin endur per la història i per
les cançons. Una cop tornem a l’aula, o quan s’acabi l’espectacle, ja parlarem de
tot el que hem vist.
Paral·lelament respectarem els criteris que ens hem proposat sobre com hem
d’estar quan fem de públic.
I també, podem explicar que quan acaba un espectacle, si ens ha agradat, podem
aplaudir per a que els actors sapiguin que el públic assistent està molt feliç
d’haver vist aquella representació, és una comunicació no verbal que serveix per
enviar un missatge directe a les persones que han actuat per nosaltres.
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DESPRÉS DE VEURE
L’ESPECTACLE

Teniu a la vostra disposició unes càpsules, en format video amb cada una de les
activitats que podem dur a terme després de veure l’espectacle. Podeu fer-ne l’ús
que més us convingui: les podeu veure i desprès fer l’activitat a l’aula, o bé, les
podeu visionar tots junts i fer l’activitat tot seguit. Pensem que és una manera més
dinàmica de poder plantejar les activitats.
Les hem volgut classi car segons siguin activitats musicals, sobre el món dels
objectes i la plàstica, o activitats de treball emocional.

fi
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ACTIVITATS
MUSICALS
Podeu incloure aquí, en cas que no ho hàgiu fet abans de veure l’espectacle,
l’activitat 3. “El pas del temps” on hi ha un treball de la Cançó de Les estacions

ACTIVITAT 4

“El cau secret”

A l’espectacle M.A.R.E. hi ha una cançó que podem apendre, és molt senzilla i
bonica “El nostre cau secret”
EL NOSTRE CAU SECRET
Anem a construir un lloc fascinant, gegant
un indret espatarrant
Un lloc inventat amb tot el que tenim
Imagina, tot ens pot servir
Les cortines, les cadires, unes caixes i unes pinces…
Hem vist a l’espectacle que la mare ha construit una cabana, un cau
secret amb el material que tenia a l’habitació.
Anem a fer el mateix?
Portarem de casa tel.les i pinces per decorar la nostra classe, o inclús
el pati, i crearem aquest entorn tot cantant la cançó que haurem aprés
de El nostre cau secret.
Què podem fer-hi a dins? Què us agradaria? Explicar contes,
històries, fer llums i ombres, tenir una zona de relax…
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ACTIVITAT 5

“Comparem les versions”

La música que hem escoltat a l’espectacle prové de l’òpera “La Flauta Màgica” de
Mozart, voleu sentir com sona l’original?
Agafem la cançó del nostre Cau secret que ja hem treballat, i anem a escoltar
com sona a l’òpera de Mozart:
https://www.youtube.com/watch?v=bya9Xf_LIkQ
A partir del minut 5
Hm Hm Hm - The Magic Flute Mozart - Papageno Tamino Die damen
Quines diferències hi veiem?
La música de Mozart és tan rica, tan diversa i ens provoca
tantes emocions, que ns i tot una petita peça de l’òpera, si
l’extreiem del seu context té una entitat per si sola i es pot
convertir en una cançó.
Això passa quan parlem de grans compositors de la nostra
història, i per això tenen tant valor, i importància, i per
això mereixen que els hi dediquem tota l’atenció i
cura.

fi
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ACTIVITATS DEL MÓN DELS
OBJECTES I LA PLÀSTICA
Podeu incloure en aquestes activitats, en cas que no l’hàgiu fet abans de veure
l’espectacle, el treball d’objectes plantejat anteriorment a les activitats prèvies a
veure l’espectacle “Si la mare fos un objecte, quin seria?” i “L’ocell”.

“Construccions”

ACTIVITAT 6

Necessitem caixes de cartró
de diferents mides.
A l’espectacle hem vist que
la mare ha construit un
trenet amb caixes de cartró.
Què podem fer nosaltres
amb aquests elements?
Deixem volar la imaginació
per utilitzar aquest material
tan versàtil i que ens pugui
dur a mil llocs: a piscines, a
illes desertes, al món dels
capgrossos, de les torres, de
les grues, dels balls…
Per ambientar l’activitat us
proposem la música de l’espectacle “El trenet”
Per continuar aquesta activitat també podem
pintar i decorar les caixes al nostre gust.
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ACTIVITAT 7

“Llums i ombres”

L’espectacle juga amb llums i ombres, voleu descobrir què
podem fer amb un llençol blanc, o una cortina blanca i
una llanterna?
Us proposem una activitat que s’ha de dur a terme a les
fosques, on podem jugar a fer ombres amb el nostre pròpi
cos, amb les nostres mans, amb objectes…
Us imagineu proposar un espai
com podria ser… Un bosc? Un bosc,
com a
la Flauta Màgica! On hi habiten personatges de carn i òssos
però també follets i fades, animalons, Reines, Ocells…
Tots aquests personatges es troben en un mateix indret i es
mouen al so de…
Voleu
escoltar l’obertura de La Flauta Màgica?
Escolteu-la i gaudiu d’una peça absolutament rica en canvis, sorprenent amb les
melodies que s’entrecreuen, com els instruments es van afegint donant-li cada
cop més energia a la peça.
Si l’escoltem i anem afegint cada cop més personatges, podem
tenir una coreogra a amb una música exquisida i amb un
munt de criatures fantàstiques projectades amb ombres.
Ja tenim un inici del que podria ser la primera escena
d’un gran espectacle.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=s2Gedb05J5M Magic Flute overture- Mozart Muti - Wiener philharmoniker

fi
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ACTIVITATS RELACIONADES
AMB EL TREBALL EMOCIONAL
(Assessorament de les activitats i el contingut pedagògic Raquel Fucho -educadora
emocional- Postgrau en Educació Emocional i Benestar de la UB)
Per què aquest treball?
Mitjançant les arts escèniques: el treball a partir de la dansa, el teatre, la música,
el teatre d’objectes… tenim l’oportunitat de prendre consciència, regular i
compartir les emocions que sentim, de la mateixa manera, també és una
oportunitat per obrir la mirada al que senten els altres i així treballar el respecte,
l’escolta, l’empatia, l’assertivitat i el treball en equip entre altres.
Des d’aquesta mirada:
- Podem adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions
- Identi car les emocions dels altres
- Denominar les emocions correctament
- Desenvolupar habilitats de compendre i regular les pròpies emocions
- Potenciar actituds de respecte i tolerància
- Augmentar el llindar de tolerància a la frustració
- Desenvolupar l’habilitat per generar emocions positives
- Adoptar una actitud positiva davant la vida

fi
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“La mare”

ACTIVITAT 8

Anem a obrir una porteta al treball
emocional envers la mare i el vincle
que tenim amb ella, així com amb als membres més propers afectivament parlant
del nostre nucli familiar. Com hem dit abans, tots els models familiars, per
diversos que siguin, son benvinguts i tractats de la mateixa manera.
Fem una rotllana i al bell mig posem un cistell, cadascú agafa aquell objecte que
hem triat com a representació de la nostra mare, la mantenim entre les nostres
mans mentre realitzem la següent pregunta:
Què és el que més m’agrada d’aquesta persona i
per què?
Cadascú que vulgui, ens explicarà a través de les
seves paraules, o fent parlar l’objecte triat, què
és el que més li agrada d’aquesta persona i el
per què. Si un membre del grup no té ganes de
comunicar-se, no cal que ho faci, nomès amb
la seva presència ja forma part de l’activitat.
Quan haguem explicat el que signi ca per
nosaltres aquesta persona anirem deixant
les nostres mares a dins del cistell
corosament.
Així, aquests objectes escollits, poden
formar part de la nostra classe, si mai
necessitem aquesta presència de la
mare
sabem que estàn allà, totes
juntes: la meva mare i la mare dels
meus companys.
Com a curiositat, podem parlar de la mare
que hem vist a l’espectacle, ella, parteix de la gura de la
mare dels germans Mozart: l’Anna Maria Walburga Perlt, més coneguda
com Anna Maria Mozart, quan es va casar va agafar el cognom del seu espós. Poc
en sabem d’aquesta dona però coses que hem pogut esbrinar és que va tenir set
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lls, dels quals van sobreviure només dos, la seva lla Maria Anna Mozart a qui
anomenaven afectuosament Nannerl, i el seu ll petit Wolfgang Amadeus Mozart.
Es diu d’ella que era una dona callada, tímida, alegre, però res en sabem de com
va viure la mort de cinc dels seus lls (encara que era una cosa normal a l’època),
poc en sabem que quasi mor al donar a llum al seu ll Wolfgang, poc en sabem
de la seva salut feble i de com malgrat això l’acompanyava en els seus nombrosos
viatges per Europa, en un d’aquests viatges a París, va emmalaltir i morí als 57
anys.
El nostre espectacle, malgrat la vida d’Anna Maria, agafa la part més amable
d’aquesta dona, s’agafa a les ganes de viure malgrat estar malalta, les ganes de
criar als seus lls malgrat que les malalties de l’època fossin devastadores, parlem
de la dona lluitadora, bromista, afable, carinyosa, pacient, valenta...
També en aquesta pàtina que taca l’espectacle d’una manera subtil, apareix una
altra ombra, la de la lla, Nannerl era la més gran, tot així, pel fet de ser dona, el
seu deure era casar-se i tenir lls. Ella era tan prodigi com el seu germà, una
excel·lent pianista i violinista, però la seva trajectòria anava marcada pel seu
gènere, i així, d’una manera submisa i voluntària, va acatar la decisió imposada
pel seu pare, per la societat i per una època, i va deixar la música per casar-se
amb un noi ric.
Cadascú pot fer la lectura que vulgui d’aquestes situacions, però la gura
femenina que hem vist en escena, està impregnada de totes aquestes històries.
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“Les primeres passes”

ACTIVITAT 9
A l’espectacle hi surt una làmpada que
es converteix en una espècie de
personatge burleta, se’n riu i fa mofa d’unes sabatetes que intenten caminar,
simbolitzant aquestes primeres passes d’un infant i la reacció de l’entorn.
Com segons l’entorn podem fer que “les primeres passes” siguin d’una manera o
una altra. Com podem crear un entorn de con ança, tranquil.litat, llibertat… O
bé de descon ança, de por, de pressió… De quina manera podem aconseguir
crear un entorn segur per a que els infants es puguin desenvolupar lliurement?
Nosaltres hem creat una
gura que representa els
entrebancs que ens anem
trobant quan creixem, la
falta de con ança, la
frustració… Aquesta
làmpada s’anomena “La
reina de la nit”, un
personatge de la Flauta
Màgica de Mozart, i ens ve
a parlar de tot això.
Com ens sentim nosaltres
quan algú se’n riu d’alguna
cosa que hem fet?
Nosaltres alguna vegada hem fet mofa d’alguna cosa que ha fet una altra persona?
Com creieu que s’ha sentit aquest altre?
Us proposem un seguit d’escenes que podem representar amb parelles, un infant
esceni ca la primera acció i la parella representa la reacció.
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Com podem ajudar a algú que li costa fer alguna acció? Què puc fer jo si…

- Un altra persona plora al pati
- Algú no arriba a agafar una cosa que està molt amunt
- Algú cau a terra
- Un company no porta esmorzar
- Hi ha un paper al terra
- Dos companys tenen un con icte
- La mestra ens demana ajuda per recollir

Quan acabem les representacions podem parlar de què ha passat a classe, com
hem reaccionat i si algú hagués reaccionat d’una manera diferent.

fl
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ACTIVITAT 10

“El veí malhumorat
Sarastro”

A l’espectacle ens hem topat amb un veí que no tenia massa ganes de gresca,
nosaltres li hem posat el nom de Sarastro perquè també és un personatge de la
Flauta Màgica.
Aquest titella pot anar canviant de cara segons el que sent.
Us proposem una activitat amb un dibuix de la cara del Sarastro, i diferents
elements que podeu retallar i enganxar, probar diferents cares i parlar de les
diferents emocions i estats d’ànim:
Content, enfadat, preocupat, trist, re exiu, interessat, esperançat…
Què hi veus tu? La proposta és fer la sessió amb grups de treball per poder
veure les possibilitats d’emocions del dibuix i parlar
d’elles.
Davant d’un mirall podem
intentar imitar les cares del
Sarastro i així descobrir i
identi car les diferents emocions
passades pel nostre sedaç.
Fent una rotllana, un per un
ensenyem a la resta una
d’aquestes expresions que hem
treballat davant el mirall i la resta,
intentarà identi car quina emoció
ens està intentant explicar el nostre
company.
Si pengem aquest dibuix a la classe
amb el nostre nom, cada dia a
l’arribar, podem posar la cara de
“Com em sento avui” i generar així
que es parli dels estats d’ànim i per
què ens sentim d’una manera o d’una
altra.
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“Què és el que m’agrada
fer”

ACTIVITAT 11

Us proposem una dinàmica de relaxació i concentració.
Intentem, segons les possibilitats de l’espai, posar una llum tènue per acollir
aquesta activitat. Ocupem tot l’espai de l’aula, cadascú en un lloc que li vingui de
gust, sense cap ordre concret ni preestablert i ens col.loquem estirats panxa
enlaire. Qui vulgui pot tancar els ulls i relaxem la respiració.
Quan tots estiguem relaxats, ens fem una pregunta: Què és el que m’agrada fer?
Pensem-hi un moment, sense dir res, en silenci, com si parlessim però amb
nosaltres mateixos.
En aquest instant escoltem la cançó “T’estic esperant” de l’espectacle, i deixem
anar aquestes preguntes amb veu suau:
Què és el que m’agrada fer? On gaudeixo? Amb qui m’agrada compartir? On em
sento bé? Quin és el meu refugi?

T’ESTIC ESPERANT
Aquí estem vivint tu i jo
Dins de la nostra habitació
Estimant-nos, i cuidant-nos
descobrint un món de música, jocs i riures
que compartirem
Il.luminant el nostre petit univers.
Creu en tu, i con a en el que facis
Creix feliç, i gaudint d’allò que et passi
Deixa’t dur pel que et demani el cor
Tria el teu camí per poder compendre el món.
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Aquí estaré quan em necessitis
Estiman-te, acompanyan-te, deixan-te ser
qui vulguis ser.
T’estic esperant.

A l’acabar la cançó deixem que poc a poc tots els participants tornin a la realitat,
no hi ha pressa, sense perdre el lloc en l’espai, asseguts, podem intentar posar
paraules al que hem sentit, i qui tingui ganes ens pot explicar què ha pensat i què
és el que li agrada.
Per concloure, ho podem intentar plasmar sobre un paper:
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L’EDUCACIÓ AMAGA
UN TRESOR
La Comissió Internacional sobre l’Educació per al Segle XXI de la UNESCO va
publicar l’informe “L’educació amaga un tresor” on es de neixen els quatre pilars
de l’educació pel segle XXI (Delors, 1996):

Aprendre a conèixer
Aprendre a fer
Aprendre a conviure
Aprendre a ser

Aprendre a ser i aprendre a conviure són objectius que recull l’Educació
Emocional. El desenvolupament de les competències emocionals permet el
creixement integral de les nenes i nens ensenyant-los a ser i a conviure. Aquest
informe doncs, posiciona l’Educació Emocional dins de les innovacions
necessàries en l’educació del segle XXI per tal de donar resposta a les noves
necessitats de la societat.
Un exemple recent de nova necessitat de la societat que ens ha recordat la
importància de poder entendre i gestionar les nostres emocions ha estat la
pandèmia de la COVID-19. Organitzacions com l’OMS, UNICEF o UNESCO han
destacat la necessitat d’acompanyar emocionalment nenes, nens i adolescents
durant la pandèmia. Tenim per davant un llarg camí per recórrer i l’Educació
Emocional ens pot ajudar a desenvolupar les competències emocionals
necessàries per afrontar aquesta situació. Aquestes activitats dedicades a parlar
sobre les emocions creiem que son claus per ajudar a desenvolupar aquestes
competències tot utilitzant les arts escèniques com a font d’aprenentatge.
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7. BIBLIOGRAFIA I
RECURSOS RECOMANATS

Video de La Flauta Màgica
La Flûte Enchantée Opéra de Mozart
(Resum d’una producció Francesa molt bonica )
https://www.youtube.com/watch?v=AFoqZ5GW_nM

Pel.lícula de La vida de W.A.Mozart
“AMADEUS”
https://www.youtube.com/watch?v=HL_AS2PKtlw

Pel.lícula de la germana d’Amadeus Mozart
“NANERL”
https://www.youtube.com/watch?v=EWxQx-gC4sU
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Conte El l invisible
Un conte sobre els vincles que ens uneixen amb els qui més estimem.
Escrit per la Míriam Tirado, consultora de criança conscient i periodista
especialitzada en maternitat, paternitat i criança.
https://www.abacus.coop/es/el- l-invisible/1340562.86.html

Contes per al desenvolupament emocional des de la teoria del vincle afectiu
Videos Educació Emocional
De Rafa Guerrero i Olga Barroso

La Nati Bergadà, mestra i psicopedadoga ens deixa al seu blog 85 contes
preciosos per poder treballar les emocions:
www.natibergada.cat/35-contes-imprescindibles-per-treballar-les-emocions/

Us enllacem un pdf on podreu trobar recursos, activitats, cançons, pel.lícules per
treballar les emocions
https://agora.xtec.cat/escolamossencinto/wp-content/uploads/usu829/2020/04/3.recursos-per-treballar-les-emocions.pdf
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Creiem que tota aquesta preparació prèvia és molt útil i genera en l’infant una
il.lusió i una preparació que és fonamental per al seu desenvolupament i per
crear-li interés pel que anirà a veure, entre tots podem aconseguir una infància
amb inquietuds culturals, amb gust per lo artístic i amb criteri. Per això és molt
interessant posar en assamblea allò que considerem rellevant, així podrem
generar expectatives, provocar interrogants i despertar el seu interès i motivació.
També pot ajudar a interpretar millor allò que es trobaran.
Entre tots fem una feina d’enriquir l’imaginari i les vivences dels nostres infants, i
és per això que la nostra feina en equip és tan valuosa.
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CONTACTE:
laromancerateatre@gmail.com
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