


QUÈ ÉS EL TEATRE BREU?
Obres de teatre de 15 minuts de durada pensades per ser representa-
des per a un públic reduït, en espais singulars i difuminant la separació 
entre escenari i platea.

PÍNDOLES NEIX AMB L’OBJECTIU DE DONAR VALOR AL TEATRE BREU I AMB LA VOLUN-
TAT DE SER UN PROJECTE DE TERRITORI QUE APROPI LES ARTS ESCÈNIQUES A TO-
THOM, I EN ESPECIAL ALS I LES JOVES.  

El teatre és una eina transformadora, 
que ens fa persones més   crítiques   i   
respectuoses  i   alhora  ens proporcio-
na un  espai  per  a  gaudir  i  compartir  
històries.  Amb Píndoles, joves i ado-
lescents deixen de veure el teatre com 
quelcom avorrit i caduc per a passar 
viure-ho com una experiència propera, 
dinàmica, actual i sorprenent. 

Les històries que descobriran podrien 
ser situacions del seu dia a dia o fer re-
ferència a fets d’actualitat que els inter-
pel·len directament. A més, viuran l’es-
pectacle d’una manera inclusiva, essent 
part de les obres i estant dins de l’escena.  

Des del Píndoles volem fer palès que 
el teatre no és només l’espectacle sinó 
també tot el que passa abans i després 
de les funcions. Considerem rellevant 

crear espais de diàleg i reflexió entre 
l’equip artístic de les obres i el públic, 
per tal de poder debatre dubtes i inquie-
tuds tant de l’àmbit escènic com de les 
temàtiques de les mateixes obres. Per 
aquest motiu, els col·loquis dinamitzats 
després de l’espectacle són una part fo-
namental de les propostes. 

En conseqüència, tant les obres de 
teatre breu com els col·loquis postfun-
ció busquen convertir els i les joves en 
agents actius de l’experiència teatral. 
És important difuminar les fronteres 
entre públic i escena per a què joves i 
adolescents connectin emocionalment 
amb el que se’ls explica, donant-los no-
ves perspectives del món en el que vi-
vim i una nova concepció del teatre com 
un art que vulguin seguir descobrint 
per si mateixos.  

Projecte 
Píndoles

TEATRE BREU PER A JOVES



TEATRE BREU PER A JOVES TEASER: https://youtu.be/XzpnR2oXlu4 

Proposta que permet el descobriment de nous 
llenguatges artístics i un format teatral que no 
necessita d’escenaris. L’espectacle consisteix 
d’un circuit de 3 obres de teatre breu que es rea-
litzen en diversos espais de l’equipament.

L’ACTIVITAT ES DESGLOSSA EN DUES PARTS:
1-Circuit format per tres obres de teatre de 15 

minuts cadascuna.
2-Col·loqui dinamitzat amb els equips artístics 

de les tres obres teatrals.

Posa el focus en una obra teatral breu accen-
tuant la seva part pedagògica i educativa. Els 
temes tractats a les obres poden ser part de 
l’aprenentatge curricular però sobretot són una 
eina de reflexió i de l’aprenentatge vital dels i 
les joves.

L’ACTIVITAT ES DESGLOSSA EN DUES PARTS:
1-Obra de teatre de 15 minuts.
2-Debat dinamitzat amb artistes i creadors per 

analitzar, rebatre i compartir opinions entorn 
els temes tractats a l’obra i del seu procés de 
creació.

EL TEATRE COM A EXPERIÈNCIA PER GAUDIR DE LES 

ARTS ESCÈNIQUES I DESCOBRIR DIFERENTS FORMATS 

I GÈNERES.

EL TEATRE COM A EINA PER A LA REFLEXIÓ, EL DEBAT I 

L’APRENENTATGE VITAL.

#CircuitPíndoles #PíndolaDebat

1h
lectivaAula2h

lectives
Diversos
espais

!
? *

Les propostes 
teatrals i 
pedagògiques
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COMÈDIA
El catalon d’una nit d’estiu.
Hey soul sister.
I.A.I.A.   estrena 2020
L’increïble home bala
Margarita
Zoides   estrena 2020

DRAMA
Així et podreixis, Mingo Sales   estrena 2020
Aquest sol, hi és per a tots?
Febre viral
La noia de la benzinera
Que algú apagui el llum

TRAGICOMÈDIA
Big bang estrena 2020
Guardar la roba
Tot inclòs 
Viva estrena 2020
Welcome to Berlin 

ALTRES DISCIPLINES
20’’ estrena 2020
On la tempesta deixà una pau intensa

PÍNDOLES ÉS UNA FORMA D’ENTENDRE 

EL TEATRE COM A DESCOBERTA, COM A 

JOC, COM A EXPERIÈNCIA.

Píndoles TEATRE BREU
PER A JOVES

Obra recomanada 
a partir de 12 anys.

Obra recomanada a 
partir de 16 anys.

+16



COMÈDIA
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El catalon d’una 
nit d’estiu

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia i direcció: Roc Esquius

Interpretació: Núria Deulofeu (o Míriam Monlleó), Diana Roig (o Blanca Pascual), Car-
les García-Llidó (o Bernat Mestre) i Isidre Montserrat (o Roc Esquius).

Companyia: Dara Teatre 

SINOPSI
Un nou estil de música està petant-ho molt fort a Barcelona. Aquesta nit, un aspirant 
a cantant improvisador fa una prova per un dels grups més potents del moment. Però 
també aquesta nit, coneixerà a la noia que vol veure despertar cada dia. I l’haurà de 
conquistar sense parar de rimar.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
El fenomen reggaeton.
Buscar informació sobre la història i els 
orígens d’aquest gènere musical d’ac-
tualitat.

Sigues tu el/la lletrista!
Per grups, seleccionar una cançó de 
reggaeton que sigui un èxit i que tingui 
un contingut masclista i taxatiu. Analit-
zar-la i modificar-ne la lletra al seu gust.

Com portes el màrqueting?
Resumir l’obra en forma de prospecte i 
eslògan. Quins continguts de l’especta-
cle vol ressaltar cada estudiant i com?

Portant la contrària al dramaturg.
Reescriure l’obra amb noves situacions 
que podrien ocórrer a la festa.

TEASER: https://vimeo.com/147098679

CATALÀ | COMÈDIA

Música

Oci nocturn

Poesia

Rols de gènere

BUTACA PER A LA REFLEXIÓ

ÍNDEX
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Hey soul sister

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Mar Solà

Direcció: Míriam Puntí

Interpretació: Elena R. Baliarda, Maria Ballús i Bet Palou

Companyia: La  Mariona

SINOPSI
La Marta, la Núria i la Mia van fer una promesa a 3r de primària. Serien amigues per 
tota la vida. Tant amigues que van escriure en un paper què farien de grans i van fer 
la promesa de no llegir-lo fins a 3r de carrera...

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
L’amistat.
Reflexionar oralment sobre aquest 
concepte i crear un mural conjunt amb 
valors positius.

Els números.
Tant en el guió com en l’atrezzo de 
l’obra es juga amb el número tres. Ara 
toca als alumnes jugar amb els núme-
ros! Quins referents culturals tenen 
que juguin amb el número 2, 3 o 5? Po-
sem alguns exemples. 2: Zipi i Zape o 
Tom i Jerry. 4: Beatles o Les tortugues 
ninja 5: Spice Girls o Família Simpson.

La caixa dels tresors.
Cada alumne guarda dins d’una ma-
teixa capsa una carta. Pactar amb el 
grup si els textos aniran adreçats a un 
mateix, a un company/a o al grup clas-
se. Obrir-la a final de curs. 

Les cançons de la teva vida!
Anomenar en quines etapes divideix 
cada alumne la seva vida i buscar 
una cançó que representi cadascuna 
d’aquestes etapes.

TEASER: https://vimeo.com/216135529

CATALÀ | COMÈDIA

BUTACA PER A LA REFLEXIÓ

Oci nocturn

 Estudis i oportunitats laborals

Convivència

Relacions d’amistat

ÍNDEX
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I.A.I.A.

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Mar Solà

Direcció: Míriam Puntí

Interpretació: Maria Ballús i Mar Solà

Companyia: La Mariona

SINOPSI
La fake-àvia està proliferant pel món sense cap mena de control ni aturador. Compra 
canelons preparats, menja peix congelat i posa podcasts en lloc d’explicar contes. 
T’has parat mai a pensar que potser som l’última generació que té la sort de conèixer 
les autèntiques àvies-àvies?

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
Descobreix les entitats de la gent gran. 
Buscar organitzacions properes al cen-
tre educatiu on es treballa amb gent 
gran. Exemple: Amics de la Gent Gran. 
S’hi pot anar a fer algun voluntariat?

Allargar la llista.
En grups cal realitzar una llista de co-
ses que estan canviant (passat VS pre-
sent). Per exemple: fer caldo casolà vs 
caldo de tetrabrick, saber comprar peix 
vs anar a La Sirena, comerç de proximi-
tat vs compra online, explicar contes vs 
mirar youtube, etc.

Què li diries a la teva àvia?
Cada alumne redacta una carta a la 
seva àvia (o avi). Pot escollir fer-ho en 
forma de narració o poema i afegir-hi 
fotografies o imatges si ho creu conve-
nient. 

Fes de dramaturg/a!
Crear una escena de teatre reproduint 
com serà el món al 2052. T’animes a 
interpretar-la?

TEASER: https://youtu.be/uyE5jkSQ4Io

CATALÀ | COMÈDIA
ESTRENA 2020

BUTACA PER A LA REFLEXIÓ

Relacions d’amistat

Cooperació

Globalització

Família

ÍNDEX
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L’increïble home 
bala

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Ariadna Pastor

Direcció: Ariadna Pastor i Adrià Aubert

Interpretació: David Anguera (o Eduard Autonell)

SINOPSI 
La meva gestació va durar el que dura un esternut de primavera, i quan els familiars 
rebien la notícia del meu naixement jo ja em graduava. Des de llavors sempre he estat 
precoç de mena, i després d’una vida plena d’esdeveniments fugaços i vertiginosos, 
vaig resignar-me a la velocitat del meu fat. Però el que ignorava és que hi havia una 
cosa que em podia fer frenar: l’amor. 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
La Piràmide de Maslow.
Dibuixar les coses més importants de 
la seva vida represen tant-ho de forma 
creativa. Què situarien a la base i què 
a la punta de la piràmide? Fer un mural 
amb les creacions per a poder-ho com-
partir amb els altres.

Què li diries al teu “jo” futur?
Que cada alumne s’escrigui una car-
ta adreçada a ell/a mateix/a per obrir 
el cap d’uns anys. Seran les persones 
que havien imaginat? Com haurà pas-
sat el temps per a ells/elles?

A què dediquem el nostre temps?
Reflexionar entorn quines són les per-
sones, aficions o coses a les quals 
l’alumnat dedica la major part del seu 
dia a dia. Si poguessin canviarien quel-
com? Es pot crear un collage a partir 
de paraules, fotografies o objectes uti-
litzant diferents llenguatges artístics.

TEASER: https://vimeo.com/215726580

CATALÀ | COMÈDIA

BUTACA PER A LA REFLEXIÓ

Diversitat

Globalització

Tempus fugit

El mite de l’amor romàntic+16

ÍNDEX
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Margarita

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Irene Minovas

Direcció: Héctor Rull i Irene Minovas

Interpretació: Irene Minovas (o Laura Pons)

SINOPSI
Quan la revelació continguda dins una patata fregida desestabilitza Margarita, ella 
necessitarà reafirmar la seva base o no dormir mai més.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Un món sense diners.
Cada alumne haurà de compartir què 
vol estudiar un cop acabi l’ESO o Ba-
txillerat. Posteriorment, els i les alum-
nes dividits en dos grups i hauran 
d’obrir un debat sobre la possibilitat 
d’estudiar el mateix que han compar-
tit a l’inici en un món sense diners. 
Un dels grups haurà de posicionar-se 
a favor i l’altre en contra (indepen-
dentment de quina sigui la seva opinió 
real). Un o dos alumnes podran fer de 
moderadors/es. 

Saps què és la ironia?
En grup escriure frases utilitzant la 
ironia i posteriorment compartir-ho 
amb la resta de la classe. 

El menú perfecte.
Cada alumne escriu el menú gastronò-
mic d’un/a company/a. Coneixen les 
preferències, al·lèrgies o intoleràncies 
de les seves companyes?

TEASER: https://vimeo.com/332586820

CATALÀ | COMÈDIA

BUTACA PER A LA REFLEXIÓ

Relacions de parella

Globalització

Relacions d’amistat

Estudis i oportunitats laborals+16

ÍNDEX
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Zoides

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia i direcció: Jaume Viñas

Interpretació: Marta Figueras, Lluís Marquès i Eleazar Masdeu

SINOPSI
Dos espermatozoides s’enfronten al repte de la seva vida: Trobar l’òvul. Seran ca-
paços de superar la terrible cursa mortal de la fecundació i complir amb el propòsit 
pel qual han estat creats?

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
El concurs.
Crear dos equips (òvuls VS zoides). 
Cada grup prepara preguntes de l’àm-
bit científico-sexual des d’un punt 
reivindicatiu per tal de generar debat. 
Serà l’altre equip capaç de respondre 
correctament?

El dibuix.
De manera individual cada persona 
dibuixa un penis i després una vulva. 
Per què fa vergonya/gràcia? Per què 
dibuixar un penis ens resulta més fà-
cil a una vulva? Potser perquè l’hem 
vist més? 

Canviar la història.
Partir d’un conte clàssic i escriure’l de 
nou amb una visió feminista.  

Obrir debat.
Quines són les diferències entre el 
zoide Y1 i l’Y249.999.999? Com ha 
estat la seva educació i com s’en-
fronten a la cursa? Reflexionar les 
diferències entre cooperar i competir.  
També es pot parlar de l’òvul. Com és 
la seva visió del món?

TEASER: https://youtu.be/n4XaOI57YyY

CATALÀ | COMÈDIA

BUTACA PER A LA REFLEXIÓ

ESTRENA 2020

Rols de gènere

El mite de l’amor romàntic

Cooperació

Sexualitat

ÍNDEX
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Aixi et 
podreixis, Mingo 
Sales FITXA ARTÍSTICA

Dramatúrgia i direcció: Anna Collell Codina

Interpretació: Sandra Sas Martínez, Maria Voronkova 
i Ionai Ramírez 

SINOPSI
El Pau no sap què li fa més por: si el cuc podrit del Mingo Sales o un càstig de Don 
Pascual, però val la pena arriscar-se. I és que, a partir d’avui, anar a escola ja no serà 
un problema perquè ell i el Maties han traçat el millor pla que ningú ha traçat mai. A 
veure qui serà, ara, el cagat!!

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Parlem de bullying?
Per grups crear un llistat de tots els 
fets que apareixen a l’obra els quals 
es poden considerar maltractament. 
Quins personatges de l’obra pateixen 
bullying i per què? Com sabem que 
una persona és víctima d’assetjament? 
Com actuar si detectem casos de bull-
ying al nostre entorn?

Campanya contra l’assetjament:
Per grups pensar un eslògan i un car-
tell per prevenir i conscienciar sobre 
l’assetjament escolar.

L’escola d’abans i l’escola d’ara.
El protagonista té por del seu mestre. 
Per què? Quines diferències hi ha entre 
l’escola d’abans i l’escola d’ara? Investi-
gar com era l’educació en l’època fran-
quista i fer un dibuix que ho representi.

Fes de periodista!
Els alumnes fan una entrevista als 
seus avis o pares per entendre com 
era l’escola quan ells/elles estudiaven. 
Quines reflexions en treuen?

TEASER: https://youtu.be/WAMB1Fsvn9E

CATALÀ | DRAMA

BUTACA PER A LA REFLEXIÓ

ESTRENA 2020

L’escola abans i ara

La por

Relacions d’amistat

Bullying

ÍNDEX
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Aquest sol, hi és 
per a tots?

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Martí Costa

Direcció: La companyia

Interpretació: Núria Bonet, Martí Costa i
Aura Foguet (o Júlia Calzada)

SINOPSI 
La vida tranquil·la d’un home es capgira quan una bomba cau sobre casa seva. La 
Guardia Costiera Italiana i Les Forces Armades de Malta reben trucades de socors 
des d’una barcassa al mig del Mediterrani. Quina és la seva reacció?

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Aprenem definicions.
Fer grups i buscar quines diferències 
hi ha entre els conceptes següents: 
persona refugiada, migrants sol·lici-
tants d’asil i desplaçades internament.

Etiquetes i estereotips:
Escriure individualment o en grup 
idees preconcebudes que tinguin al 
cap sense pensar-ho massa. Seguida-
ment, fer una recerca d’articles o re-
portatges que parlen d’històries reals 
per conèixer casos concrets. Canvia-
rien les etiquetes?

Fes de periodista!
Analitzar en grups titulars exemplifica-
dors dels mitjans de comunicació per 
descobrir com el llenguatge emprat 
pot promoure el racisme i la violència. 
A partir d’aquí,  a través del debat i la 
participació de l’alumnat, proposar al-
ternatives lingüístiques per descriure 
els fets noticiables des del respecte i 
la cultura de pau.

TEASER: https://vimeo.com/266787811

CATALÀ | DRAMA

BUTACA PER A LA REFLEXIÓ

Empatia envers l’altre

Immigració

Literatura

Drets humans

ÍNDEX
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Febre viral

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia i direcció: Anna Collell

Interpretació: Sandra Sas Martínez 

SINOPSI 
El jardí d’una casa. Gots de plàstic i ampolles buides escampades per la gespa. Són 
les restes d’una festa que va passar-se de voltes. La Tam és influencer i ahir va fer 
25 anys. Però és ella qui té un regal per a tots els seus seguidors: fer un nou vídeo 
per al seu canal que arribi a més d’1M de visites.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
El mural del compromís.
Després de veure què ha generat 
l’obra i quins responsables n’hem po-
gut detectar, a què es compromet el 
grup-classe, com a individus, perquè 
no passi mai una història així? Llistat 
de frases i accions.

Creació d’un petit monòleg.
Escollir un dels personatges invisi-
bles que apareixen a l’obra i plantejar 
quin ha estat el seu paper en aquesta 
situació. Com podria canviar la seva 
conducta?

Recull de premsa.
Per seguir treballant o prendre cons-
ciència de casos com els de la Tam, 
instar l’alumnat a fer un recull de pre-
msa amb notícies, recents o passades, 
que hi estiguin relacionades o ens ha-
gin fet pensar en la Tam.

TEASER: https://youtu.be/jynjcETcAtM

CATALÀ | DRAMA

BUTACA PER A LA REFLEXIÓ

Oci nocturn

Violències sexuals

Relacions d’amistat

Ús xarxes socials+16

ÍNDEX
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La noia de la 
benzinera

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia i direcció: Aina de Cos

Interpretació: Lucía Sánchez Cervera i Neus Cortès

SINOPSI 
En una galaxia no molt llunyana, certs delictes no compten. Però totes tranquil.les i 
tranquils. Parlem d’un altre univers. Aquí tot està bé. La justícia ens protegeix.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
El mural del compromís.
Després de veure què ha generat 
l’obra i quins responsables n’hem po-
gut detectar, a què es compromet el 
grup-classe, com a individus, perquè 
no passi mai una història així? Llistat 
de frases i accions.

Com es representa la violència sobre 
les dones en l’art?
Buscar-ne exemples. Es recomana 
l’anàlisi de les pintures de Rubens: El 
rapto de las hijas de Luecipo, El rap-
to de las Sabinas, El rapto de Hipoda 
mía. Des de quina mirada és vista la 
dona? Creieu que seria representat 
igual per part d’una dona pintora?

Recull de premsa.
Per seguir treballant o prendre cons-
ciència de casos com els de La noia 
de la benzinera instar l’alumnat a fer 
una recopilació de notícies, recents o 
passades, que hi estiguin relaciona-
des o els hagin fet pensar en les pro-
tagonistes de l’obra. Reflexionar-hi de 
manera conjunta. 

TEASER: https://vimeo.com/333376363

CATALÀ | DRAMA

BUTACA PER A LA REFLEXIÓ

Oci nocturn

La por

Relacions d’amistat

Violències sexuals+16

ÍNDEX
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Que algú apagui
el llum

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Sílvia Navarro

Direcció: Sílvia Navarro i Lluís Garrido

Interpretació: Júlia Santacana i Lluís Marquès (o Lluís Garrido)

SINOPSI 
Ell té TOC. Ens explica com és la seva vida amb el TOC, el seu dia a dia, les seves ob-
sessions. I com el dia que la va conèixer a ella, el seu cervell va callar per un moment 
per deixar pas al cor, a escoltar els batecs del seu cor per primera vegada. El silenci 
dins del soroll. Com un llum. Un llum enmig de la foscor. Una foscor massa poblada 
de monstres i de pors. En el fons és una història d’amor. Una història d’amor amb 
monstres. Com totes les històries d’amor.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Els mites de l’amor romàntic.
Partint de la relació dels dos personat-
ges de l’obra, parlar sobre què consi-
deren relacions sanes. Per què?

Què ens fa diferents?
Cada persona ha de trobar una cosa 
que la fa diferent dels seus compan-
ys i companyes de la classe, allò que 
la fa única. Crear un collage col·lectiu 
per donar valor a les diferències d’una 
forma creativa.

Investigar sobre trastorns o malalties 
mentals.
A l’obra veiem com és conviure amb 
el TOC (trastorn obsessiu compulsiu). 
Apuntar a la pissarra quines malalties 
o trastorns mentals coneixen els alum-
nes. Fer grups per a estudiar com és 
el dia a dia de les persones que ho pa-
teixen, quins estigmes existeixen i com 
poden contribuir en el seu benestar i 
normalització. 

CATALÀ/CASTELLÀ | DRAMA

BUTACA PER A LA REFLEXIÓ

Relacions de parella

Diversitat

Empatia envers l’altre

TOC
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Big bang

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia i direcció: Ivan Andrade

Interpretació: Violeta Martínez i  Lluís Català Blesa

Companyia: The Amateurs

SINOPSI
La primavera i la força salvatge de la natura. Flors que es maquillen. Fruits que re-
benten de sucres i sucs, colors i llavors, convidant-nos a devorar-los sense mira-
ments ni compassió. Hormones que enceten una cursa, a vida o mort, que xoquen 
i espeteguen, com protons i electrons. Quarks i muons, que neixen i s’aniquil·len, 
milers de milions de vegades per segon. I així, es manté l’equilibri quàntic de la vida. 
Mutant, fugaç, caòtica, explosiva.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Sigues tu el poeta!
Analitzar el text musicat de l’obra. 
Després, individualment o en grup, 
els alumnes han d’escriure un poe-
ma d’amor esbojarrat. S’animen a po-
sar-hi música?

El mite de l’amor romàntic.
Debatre en grups quins tòpics asso-
cien a l’amor romàntic. Quins refe-
rents tenen? Són realment relacions 
sanes? Reflexionar entorn el concep-
te “la mitja taronja”.

Entendre els personatges.
Quins pensaments passen pel cap dels 
protagonistes? Interpretar els sen-
timents d’un dels dos personatges i 
buscar una obra d’art que pugui repre-
sentar-ho. Pot ser una pintura, una es-
cultura, una cançó, una coreografia, etc.

CATALÀ | TRAGICOMÈDIA

BUTACA PER A LA REFLEXIÓ

TEASER: https://youtu.be/7YkeuxwelxM

Rols de gènere

Relacions de parella

Música

El mite de l’amor romàntic

ESTRENA 2020

ÍNDEX
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Guardar la roba

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Martí Costa

Direcció: Clara Manyós

Interpretació: Martí Costa i Berta Pipó (o Núria Bonet) 

SINOPSI
“Aquí tot val diners. Jo ja ho he après. L’autobús, el pa, la rentadora... Tu, jo...”. Dues 
persones desconegudes es troben accidentalment un dia qualsevol en una bugade-
ria. Les seves particulars maneres d’entendre el món, els seus problemes i els seus 
desitjos es posaran a fer voltes tot buscant la manera de saltar de la roda i anar 
endavant. Un dia qualsevol... O no.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Introducció al teatre imatge.
Convidar l’alumnat a generar esce-
nes congelades, bé siguin explícites o 
simbòliques, a partir d’una idea o si-
tuació plantejada prèviament. A partir 
de les postures i les figures, es com-
parteixen interpretacions sobre l’esce-
na que posen de manifest allò que hi ha 
més enllà de les paraules. Es pot treba-
llar a partir de moments que apareixen 
a l’obra o a partir d’altres situacions 
que aportin els participants, en funció 
del que sigui més adequat en cada cas.

Què és la violència?
Identificació de les violències que apa-
reixen a l’obra per tal de generar re-
flexió i debat sobre què és el conflicte 
i la violència i, a partir dels exemples, 
introduir el Triangle de la violència de 
Johan Galtung que explica els dife-
rents tipus: Directa, estructural i cul-
tural. 

CATALÀ | TRAGICOMÈDIA

BUTACA PER A LA REFLEXIÓ

TEASER: https://youtu.be/Jgi_ySkx5ZM

Empoderament de la dona

Diversitat

Estudis i oportunitats laborals

Empatia envers l’altre

ÍNDEX
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Tot inclòs

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Jordi Centelles

Direcció: Jordi Centelles

Intèrprets: Ester Cort (o Gemma Deusedas) i José Pedro García Balada (o Josep 
Sobrevals)

SINOPSI 
Un matrimoni gaudeix feliçment d’un dia de vacances a la platja fins que arriben 
uns visitants inesperats.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Les nostres decisions. 
Analitzar el comportament dels dos 
personatges de l’obra. Què els sembla 
la seva actitud? Per què no els ajuden? 
Què haurien pogut fer?

La immigració.
Consultar a la premsa quines són les 
notícies que apareixen entorn la immi-
gració. Crear un debat i pensar quina 
és l’actitud dels països europeus da-
vant aquesta situació.

Les organitzacions no governamentals.
Buscar informació sobre l’organitza-
ció “Open arms”. A què es dediquen? 
Perquè ho fan? Us sembla bé la seva 
tasca? Coneixeu altres organitzacions 
amb filosofia similars?

Escriu de nou la dramatúrgia!
Reescriure l’obra des del punt de vista 
de les persones immigrants que arri-
ben a la costa després de creuar al mar 
mediterrani. Sobretot és important 
destacar les emocions i sentiments 
dels personatges.

CATALÀ | TRAGICOMÈDIA

BUTACA PER A LA REFLEXIÓ

TEASER: https://youtu.be/adfWWvgsHF4

Cooperació

Drets humans

Empatia envers l’altre

Immigració+16

ÍNDEX
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Viva

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia i direcció: Jordi Casado i Olivas

Interpretació: Paula Segura i Neus Soler

Companyia: L’ Absurda

SINOPSI 
Viva ens parla d’una picor de l’ànima. D’un neguit. De dues noies confinades en una 
espera plena de soroll. Del soroll que s’en va vàter avall quan tirem de la cadena. Del 
silenci que queda quan tota la resta desapareix, i només queda la vida.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Escriure al vàter:
Cada alumne escriu en un paper, anò-
nimament, alguna cosa que li remogui 
per dintre, preocupació o inquietud. 
Posteriorment, barrejar els papers i 
escollir-ne uns quants. Entre tothom, 
mirar d’entendre el que apareix al pa-
per i generar debat al seu voltant.

És quan hi ha silenci, que passen coses:
Fer 10 minuts (o més) de silenci. Es po-
den escriure sensacions, o dibuixar-les. 
Després, analitzar en grup el que ha 
passat durant aquests minuts.

A plorar, al lavabo:
Per grups, buscar l’etimologia de la 
paraula “plorar” en diversos idiomes. 
Posar-les en comú i generar debat: 
quines connotacions li donem, social-
ment, al plor? Són bones, o són dolen-
tes? Com ens sentim, quan veiem plo-
rar algú? Com reaccionem? 

Fa temps que t’he de dir una cosa:
Reflexionar i generar debat al voltant 
de les rèpliques de text. Amb quin dels 
dos personatges s’han sentit més iden-
tificats? Per què? 

CATALÀ | TRAGICOMÈDIA

BUTACA PER A LA REFLEXIÓ

TEASER: https://youtu.be/NrL19AumvCc

 Relacions d’amistat

Estudis i oportunitats laborals

Convivència

Gestió emocional+16

ÍNDEX
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Welcome to 
berlin

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia i direcció: Núria Deulofeu i Jaume Viñas

Interpretació: Núria Deulofeu (o Júlia Santacana) i Jaume Viñas (o Eleazar Masdeu)

SINOPSI 
En Carles i la Berta estan en el millor moment de la seva relació. Tenen 27 anys i no 
viuen junts (no perquè no volen, sinó perquè no s’ho poden permetre). Però la Berta 
rep una beca per treballar 6 mesos a Berlín, i ara només tenen 24 hores per decidir 
si diuen bye bye a Barcelona o a la seva relació. Welcome to crisi de parella.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Sigues tu el guionista!
Continuar la història de la Berta i el Car-
les. Com seria un any més tard la seva 
relació? S’atreveixen a interpretar-la? 

Posa’t a la seva pell!
Debatre sobre la relació del protagonistes: 
quin tipus de converses i de debats tenen? 
Hi ha respecte i confiança en la seva rela-
ció? Hi ha maltractament? Podem consi-
derar que tenen una relació sana?

Les oportunitats laborals.
Comparar dues històries de migracions 
entre persones de Sud Amèrica, Àfrica 
o Europa. Quins prejudicis tenim segons 
el seu origen? I quines feines acostu-
men a tenir?

Investigar els nostres referents i bus-
car-ne de nous!
Quins referents teatrals o cinematogrà-
fics té l’alumnat. En general són mas-
culins o femenins? Coneixen històries 
en què la protagonista sigui una dona 
empoderada?

Parlem de sexe?
Debat a classe partint de la primera 
escena de l’obra. Segurament els/les 
estudiants tenen molts dubtes sobre la 
sexualitat i necessiten trobar l’espai per 
a resoldre’ls.

CATALÀ | TRAGICOMÈDIA

BUTACA PER A LA REFLEXIÓ

TEASER:  https://vimeo.com/268358046

Sexualitat

Relacions parella

Estudis i oportunitats laborals

Empoderament de la dona

ÍNDEX
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20”

FITXA ARTÍSTICA
Creació i coreografia: Col·lectiu Symbiosi

Interpretació: Olga Lladó i Laia Mora

SINOPSI 
Abracem per retrobar-nos, abracem per sentir, per curar, abracem perquè si, abra-
cem molt fort, per davant, per darrera, abracem ràpid, a vegades lent.... Abracem per 
dir-nos adéu, fins després, abracem per sempre, abracem durant quants segons?? 
Volem estrènyer i a la vegada acariciar, per fer-nos escoltar i viure amb la sensació 
de que estem juntes en aquest món.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

SENSE TEXT | DANSA

BUTACA PER A LA REFLEXIÓ

Les abraçades.
Preguntes de reflexió i debat:  Podem 
viure sense el contacte físic? Què sig-
nifica per l’alumnat que l’abracin? Una 
abraçada és casa, estar dintre d’una 
zona de confort o genera incomoditat?

Contacte físic VS espai virtual.
En grups, reflexionar entorn com la 
tecnologia està canviant les nostres 
formes de viure el dia a dia i de relacio-
nar-nos entre nosaltres.

Distanciament social.
La pandèmia posa en relleu la necessi-
tat del contacte físic. La distància so-
cial genera buits en l’alumnat. Quins? 
Compartir-ho amb el grup classe.

La mirada.
Caminar per l’aula mantenint el con-
tacte visual amb el grup classe, buscar 
la mirada de l’altra. Durant l’exercici 
no es pot parlar. Quines han estat les 
sensacions? Escriure o dibuixar en un 
paper l’emoció i després compartir-ho 
o llegir-ho de forma anònima.

TEASER: https://youtu.be/Ecuceel3WZk

Empatia envers l’altre

Relacions d’amistat

Dansa

Gestió emocional

ESTRENA 2020
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On la tempesta 
deixà una pau 
intensa FITXA ARTÍSTICA

Dramatúrgia i direcció: Judit Marmi i Ivan Otaola

Interpretació: Laia Pujol, Judit Marmi i Ivan Otaola

SINOPSI 
Recorregut per la vida i obra de Màrius Torres. Una melodia, una paraula, una mirada… 
simple, precisa, oportuna. Un viatge per les entranyes d’un poeta que deia que escrivia 
versos sense cap altre intenció que la de treure’s les espines. Mentre el món s’en-
sorrava, mentre l’exili era l’única via de supervivència, Màrius Torres restava malalt i 
derrotat en el seu exili interior.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

POESIA I MÚSICA | CATALÀ

BUTACA PER A LA REFLEXIÓ

Descobrir el món poètic de Marius 
Torres.
Analitzar els poemes d’aquest escrip-
tor,  situar-los dins el marc històric de 
la Guerra Civil espanyola i indagar so-
bre la funció dels sanatoris en aquella 
època.

La música com a llenguatge i forma 
d’expressió.
Què aporta la música a la peça? Com 
complementa la poesia? Coneixen al-
guna obra de teatre o pel·lícula en què 
la música sigui primordial? 

Qui és qui?
Cada estudiant proposa una cançó 
amb la qual se sent reflectit o identi-
ficat i la resta de la classe l’ha d’ende-
vinar. Aquesta activitat pot servir per 
a conèixer millor el grup i alhora per a 
descobrir diferents gèneres musicals.

La família del clarinet.
Conèixer els instruments de vent em-
prats a l’obra.

TEASER: https://youtu.be/dOhKm7AUSiI

Música

Història

Literatura

Drets humans+16

ÍNDEX
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Píndoles

CONTACTE 

Anna Castillo T. 646 629 663
David Barrera T. 607 073 945

joves@pindoles.com

www.pindoles.com

TEATRE BREU
PER A JOVES
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