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precisament aquest sentiment
de por al desconegut el que
inspira Sota el llit, la nova pro-
ducció de Factoria Escènica
Internacional per al TNC.

Monstres i nens
La protagonista d’aquesta his-
tòria és la Mina, una nena de
cinc anys que no pot dormir

a causa dels sorolls que sent
sota el seu llit i la por que li
provoquen. L’Algú i el Nin-
gú, dos simpàtics personatges
nascuts de la nit, són els seus
companys de viatge, durant
el qual la nena s’enfrontarà
als seus temors i aprendrà
a transformar els seus mal-
sons en somnis.

L’eix principal de Sota el llit
és el tema de la por, una sen-
sació que ens acompanya sigui
quina sigui la nostra edat. Tot
i que de vegades la por pugui
resultar paralitzant, d’altres
ens ofereix la possibilitat de
convertir-la en desig i desco-
brir nous camins i noves pre-
guntes. LaMina agafa forces
d’aquesta por –simbolitzada
per diferents elements escè-
nics com una tempesta, unes
sabates que prenen vida o els
jocs de llums i ombres propis
d’una nit fosca– i a partir del
joc, de la imaginació i de l’art,
és a dir, al seu ritme i a partir
dels seus recursos, es fami-
liaritza amb tot allò que fins
aquell moment li havia sem-
blat desconegut. Sota el llit,
doncs, pretén aprofundir des
d’un punt de vista positiu en
les emocions i les sensacions
nascudes de la por que són
presents al llarg del desenvo-
lupament de la persona.

Teràpia de teatre
Núria Vizcarro i Ricard Soler i
Mallol signen aquest muntat-
ge adreçat a nens i nenes amb
dents de llet, que, lluny de pas-
sar una estona de por, hi tro-
baran l’estratègia per trans-
formar els seus monstres en
aliats mitjançant la fantasia i
la diversió. Així és com ho fa
laMina, que superarà les pors
que van apareixent al llarg del
seu viatge amb imaginació.
A l’hora de plantejar l’espec-

tacle, els autors s’han basat en

Tots hem sigut nens i hem ex-
perimentat aquella sensació de
temor quan s’apagava el llum
de la nostra habitació abans
d’anar a dormir. Qui no s’ha
aferrat als llençols pensant en
les criatures nocturnes que es
podrien amagar sota el llit? És

‘SOTA EL LLIT’ ANIMA ELS NENS I NENES A SUPERAR LES PORS
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La por escènica

NNNENSN
les necessitats educatives dels
infants entre els 3 i els 6 anys,
una franja d’edat on la ima-
ginació pot derivar en por o,
segons com s’afronti, pot ser
un element de joc i diversió.
En aquest sentit, l’Algú i en
Ningú juguen un rol impor-
tant dins i fora de l’escenari.
Aquests simpàtics monstres,
inspirats en els contes deMic-
hael Ende, Roald Dahl i Mau-
rice Sendak, condueixen la
funció i introdueixen els pe-
tits espectadors en la conven-
ció teatral. D’altra banda, aju-
den la Mina a transformar els
seus temors en joc i en desig.

Tres úniques setmanes
L’espectacle s’estrena aquest
dissabte a la sala Tallers i
estarà en cartell fins al 15
de febrer. Les famílies podran
gaudir solament tres caps
de setmana d’aquest original
viatge contra la por inspirat
en els muntatges de la dra-
maturga quebequesa Suzan-
ne Lebeau. L’humor i la dansa
entren en joc en aquesta obra
minimalista interpretada
per Queralt Casasayas,
Magda Puig i Marc Rius.

SOTA EL LLIT

DATA: DS., A LES 17.30H. DG., A LES
12H. LLOC: DE L’1 AL 16 DE FEBRER.
TNC, SALA TALLERS. PL. DE LES ARTS,
1. BCN (POBLENOU). METRO: GLÒRIES
(L1). TRAMVIA: TNC (T4), RENFE: CLOT.
EDATS: DE 3 A 6 ANYS. TEL.: 933 065
700. PREU: 12€. WEB: WWW.TNC.CAT.

FRANCESC MESEGUER/TNC

TEMPESTA DE DANSA

La companyia Núria Serra Danza

arriba aquest cap de setmana al SAT!

amb un espectacle de dansa contem-

porània i teatre de gest que té com a

objectiu fomentar la imaginació dels

petits i recuperar l’interès en els jocs

de tota la vida. ‘Els colors del Tic-Tac’

narra la història de quatre amics que

han d’improvisar una festa d’ani-

versari sense aparells elèctrics per

culpa d’una forta tempesta. A poc a

poc, comproven que poden passar la

millor tarda de la seva vida amb les

cosesmés senzilles (llanternes, daus,

coixins, paraigües, cartes, pilotes…)

i acaben jugant fins ben tard. Amb

els recursos que troben al seu abast,

els intèrprets fan entendre a grans

i petits que el fet de compartir i

d’imaginar els farà passar una bona

estona, sense necessitat de telèfons,

ordinadors ni videojocs.

ELC COLORS DEL TIC-TAC. SAT!

TEATRE. C/ NEOPÀTRIA, 54. BCN (SANT

ANDREU). METRO: FABRA I PUIG (L1).

TEL.: 933 457 930. HORARI: DG. 2 DE

FEBRER, A LES 12 I 17.30H. PREU: 9€.

EDATS: A PARTIR DE 5 ANYS. WEB:

WWW.SAT-TEATRE.CAT.

LAMÀGIA DELS ANYS 20

El teatre Aquitània ofereix un

espectacle de teatre amb estètica

retro. El Mag Edgard transporta

grans i petits a l’època daurada de

la màgia, un temps en què la gent

gaudia amb els trucs, les manipu-

lacions i els ginys mecànics dels

grans mags. L’Edgar i el seu ajudant

Soule protagonitzen aquest viatge

al passat on s’enfronten a Lester

Diamond, el granmag blanc.

VINTAGE. UN VIATGE EN EL TEMPS.

TEATRE AQUITÀNIA. AV. DE SARRIÀ, 33.

BCN (EIXAMPLE). METRO: HOSPITAL

CLÍNIC (L4). TEL.: 932 853 712. HORARI:

DV. I DS., A LES 21H; DG., A LES 18.30H.

FINS AL 16 DE FEBRER. PREU: ENTRE 7,50

I 18€. EDATS: A PARTIR DE 4 ANYS.

WEB:WWW.TEATREAQUITANIA.COM.

BRESSOLES TRADICIONALS

Els Cinemes Girona han començat

el 2014 amb un cicle de concerts

familiars que introdueix als nens i

nenes a partir de 3 anys una gran

varietat d’artistes i estils musicals.

Aquest diumenge és el torn de l’avi

Pelacanyes, que recordarà la seva

infantesa amb cançons tradicionals

com ‘La lluna, la pruna’, ‘Mareta

mareta’ i ‘Una mosca volava per

la llum’. Aquesta proposta musical

i educativa va néixer d’un encàrrec

dels Amics de la Bressola per

divulgar l’ensenyament en català

a la Catalunya Nord.

FEM SONAR LES MUSIQUETES.

CINEMES GIRONA. C/ GIRONA, 175.

BCN (EIXAMPLE). METRO: GIRONA

(L4). TEL.: 931 184 531. HORARI: DG.

2 DE FEBRER, A LES 12H. PREU: 8€.

EDATS: A PARTIR DE 3 ANYS. WEB:

WWW.CINEMESGIRONA.CAT.

IOGA AMB LLUMS I OMBRES

Yoguitos celebra aquest dissabte

la seva festa temàtica amb la llum

com a fil conductor. Es tracta d’una

forma divertida de practicar ioga

en família en un entorn propici per

cuidar cos i ment. L’espai Yoga con

Gracia es converteix durant una

tarda en una galàxia on els nens

jugaran i mouran el seu cos entre

llums de colors i fluorescents. Les

festes temàtiques de Yoguitos com-

plementen la seva oferta de classes

setmanals de ioga per a famílies i

nadons. La propera festa serà l’1

de març ambmotiu del Carnaval.

FESTA TEMÀTICA DE LA LLUM. YOGA

CON GRACIA. C/ ESGLÉSIA, 4-10,

PLANTA 4. BARCELONA (GRÀCIA).

METRO: FONTANA (L3), JOANIC (L4).

TEL.: 652 234 483. HORARI: DS. 1

DE FEBRER, A LES 17.30H. PREU: 20

EUROS. EDATS: A PARTIR DE 5 ANYS.

WEB: WWW.YOGUITOS.COM.

agenda


