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Activitats per commemorar el
centenari del naixement de

Gianni Rodari
Catàleg Taleia 2020

Commemoracions - Catàleg Taleia 2020

•

Hora del conte + taller
100 voltes al sol amb Rodari

A càrrec de

Mertxe Paris
Gènere
Narració + taller

Selecció de narracions breus que siguin representatives de l’art literari de Gianni Rodari en
les què el bon ús de l’humor i la fantasia desbordant hi siguin presents. El contingut serà
adaptat segons l’edat del públic. Narració teatralitzada. Després de la sessió de narració oral,
els assistents podran participar en un taller d’invenció d’històries a partir d’algunes propostes
del llibre «Gramàtica de la fantasia».
Durada total 50-60 minuts

•

Segment d’edat A partir de 4 anys

Hora del conte
Contes per telèfon

A càrrec d’

Albert Estengre
Gènere
Narració

Un home amb maletí busca un lloc silenciós per parlar per telèfon. Al públic li explica qui és
i que vol parlar amb la seva filla cada nit per explicar-li un conte… i el públic, a més d’escoltar
la conversa, potser hi participa. L’espectacle que te tres protagonistes; el telèfon: l’interlocutor
que amaga el telèfon es converteix en una eina que ensenya a pensar. Fa que ens vulguem
explicar, ens ordena el discurs que dirigim i ens obre les portes a la fantasia; els contes: ..són
diversió, fantasia, “realitat”. I finalment també un altaveu que parla, quan els expliquem
nosaltres mateixos.
Durada 45 minuts

Segment d’edat A partir de 4 anys
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•

Espectacle petit format
Giro-dari

A càrrec de

Pili Nieto de Teatre
Aula
Gènere
Narració, Teatre i Música

Amb la nostra obra volem apropar-nos al personalíssim món de l'autor, desplegant la
imaginació però amb lleugeresa, sensibilitat i per descomptat amb humor, perquè, com bé
deia el gran autor: Val la pena que un nen aprengui plorant, el que pot aprendre rient?
Durada 50 minuts

Segment d’edat A partir de 4 anys

Gianni Rodari: contes per a la revolta
A càrrec d’

Assumpta Mercader
Gènere
Narració

Amb aquesta activitat gaudirem dels seus contes i, seguint les directrius de la seva famosa
gramàtica del fantasia, els donarem la volta i hi jugarem fins a sentir de ple el gust de fer-nos
nostres uns contes tan vigents i tan necessaris.
Durada 45 minuts

Segment d’edat A partir de 4 anys
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Capses per explicar
A càrrec de

La Berta Delpoblet
Gènere
Narració, Teatre

Sessió de contes 100% Rodari. Damunt l'escenari, un munt de capses tancades amaguen,
cadascuna d'elles, un element que desencadena una història. Amb la participació del públic
(si l'espai ho permet) i adaptable a diferents formats (escenari o racó de lectura) , aquest és
un espectacle sempre diferent que ens permetrà descobrir fins a 100 contes diferents del
mestre de la fantasia!!
Durada 45-60 minuts

Segment d’edat A partir de 4 anys

Bugada d’històries
A càrrec de

La Berta Delpoblet
Gènere
Narració, Teatre

La Gianna és la filla del Gianni i avui ha decidit fer bugada de totes les històries que li explica
el seu pare des que és petita, perquè són brutes i rebregades i se'n confonen els personatges
i les paraules! Mentre es prepara per estendre-les al terrat perquè recuperin la màgia dels
vells temps, la Gianna vol explicar al públic tots els contes que va traient de la rentadora,
PERÒ... n'hi ha una que s'ha encongit, una altra que s'ha destenyit i una altra on no s'entén
cap lletra!!! Qui l'ajudarà ara a posar en ordre tot aquest desgavell?!
Durada 60 minuts

Segment d’edat A partir de 4 anys
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•

Espectacle d’il·lustració i música
El pirata Cresques i els contes de Rodari

A càrrec de

Joma (il·lustració) i
Marc Egea (música)
Gènere
Narració i Dibuix i música

El pirata Cresques, s’endinsa aquest 2020 en un viatge especial i diferent, descobrint alguns
dels contes més coneguts de Gianni Rodari. Cresques i la tropa de pirates poetes que
l’acompanyen sempre en els seus viatges dins les pàgines de la revista Cavall Fort,
aconseguiran que el públic no perdi la imaginació en cap moment, de la mateixa manera
que Rodari mai deixava que els seus alumnes s’avorrissin.
Durada 45 minuts

•

Segment d’edat A partir de 4 anys

Espectacle format mitjà
Gianni

A càrrec de

Teia Moner
Gènere
Narració, Titelles, Màgia

Un espectacle que recull alguns dels relats més reconeguts de Gianni Rodari. Contes sobre
històries de Rodari, alguns d'ells explicats en llengua de signes, titelles i objectes.
Durada 50 minuts

Segment d’edat A partir de 4 anys
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Retrocontes
A càrrec de

La Fàbrica de Contes
Gènere
Narració, Titelles

El Senyor Bianchi i la seva filla gairebé no es veuen, la Carlota, la filla només li demana una
cosa al seu pare, que cada nit li expliqui un conte abans d’anar a dormir. Pare i filla alimenten
el seu amor a través del relat de breus contes explicats i narrats a través del telèfon. Questes
històries ens conviden a entrar en un món surrealista on tot lo imaginat és possible. Amb
l’ajuda de la llum màgica d’un retroprojector, siluetes, titelles i altres objectes, dues actrius
narradores donaran vida als Contres Retro Contes inspirats en els contes de Gianni Rodari.
Durada 50 minuts

Segment d’edat A partir de 4 anys

La filla del senyor Bianchi
A càrrec de

Les Bianchis i
l’Editorial Juventud
Gènere
Narració, Teatre

El món dels contes està a punt de desaparèixer. El problema és que cada vegada hi ha
menys nens i nenes que vulguin escoltar contes i cada dia desapareixen colors i olors a
Varese, el país dels contes i els seus habitants, cada dia estan més cansats i mica en mica van
desapareixent. La filla del senyor Bianchi, la Dàlia i la Nanook, venen de Varese per dur a
terme una missió: buscar nens i nenes que vulguin escoltar contes i així evitar que Varese,
desaparegui. Intentaran obrir les maletes dels contes que fa tant i tant temps que no
s’obren..., però no és fàcil, per fer l’encanteri, necessiten molts nens i moltes nenes que els
ajudin!
Durada 50 minuts

Segment d’edat A partir de 4 anys
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Visca la imaginació
A càrrec de

Teatre Buffo
Gènere
Narració, Titelles

Una creativa escenificació de 5 contes de Rodari, El canó de la pau, Pepo-paper, el gosset
poliglota, l’arbre de les cartes i el flautista i la ciutat insostenible, amb diferents tipus de titelles.
Durada 50 minuts

Segment d’edat A partir de 4 anys

