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Diumenge 10 de febrer de 2019

Teatre

"La nena dels pardals"

Teatre al detall amb La Tresca i la Verdesca

Quan el Gran Timoner ordena exterminar els pardals del país perquè es mengen el
gra, una nena, la Ming Li, decideix portar-li la contrària i seguir les directrius del
seu cor.

Un espectacle poètic i emocionant sobre els petits herois quotidians, sobre el
respecte a la vida i la saviesa innata dels infants. Un espectacle pensat per a tota la
família, amb la música de La Tresca i la Verdesca, amb tocs d’humor, fet amb
imaginació, creativitat, amb l’estil de Teatre al detall, cuidat fins al mínim detall, i
partit d’una història preciosa de Sara Pennypacker que arribarà al cor de petits i
grans.

La nena dels pardals es basa en un fet històric real, quan el 1958 Mao Zedong va
declarar la guerra als pardals dins un projecte anomenat “Gran salt endavant”, que
pretenia que la Xina es transformés en una primera potència industrial.

Autor

Jordi Palet (inspirat en un conte de Sara Pennypacker)

Direcció i coreografia

Joan Maria Segura Bernadas

Música

La Tresca i la Verdesca:

Jordi López

Toni López

Claudi Llobet

Repartiment

Xavi Idàñez

Txell Botey

file:///


Escenografia i vestuari

Víctor Peralta

Edats recomanades

A partir de 5 anys

Durada aprox.

60 min

CRÍTIQUES

“Una preciosa oportunitat per commoure’s junts infants i adults, amb una peça de
molt fràgil factura però de referents ben sòlids.”

Jordi Bordes (Recomana.cat)

“La narració proporciona moments de gaudi estètic a petits i grans, rialles, paraules i
imatges que emocionen i picades d’ullet per a totes les edats.”

Mariona Sanfeliu (Núvol.cat)

Compra d’entrades:

Horari | 12:00

Preu | 6 € (5 € compra anticipada a través www.auditoricastellar.cat; 4 € famílies
nombroses o monoparentals amb acreditació per compra a taquilla o anticipada al
SAC)

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Espectacles familiars i temporada de teatre i música gener-maig 2019

Auditori Miquel Pont

Pl. del Mercat, s/n
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