LADY ALBERGÍNIA I EL SENYOR PATATA PRODUCCIONS
Espectacle El viatge de l’elefanta Sara

Sinopsi
El viatge de l’elefanta Sara és un espectacle
musical que ens transporta al món de les emocions i la imaginació. A un món on tot és possible.
Anant al darrere de la Marieta, la bibliotecària del barri, comença una aventura que ens durà a l’Àfrica. Allà coneixerem la Sara, l’elefanta somiatruites, vergonyosa i poruga, que
persegueix un somni: volar amb bicicleta per damunt del
núvols. Pedalant dalt de la seva bicicleta vermella, coneixerà
la resta de protagonistes i junts creuran que res és impossible.
El conte és un recorregut per les emocions dels personatges:
la timidesa, la valentia, la felicitat, l’enuig i la susceptibilitat,
tractades amb ulls d’infant.
La música i la poesia són presents en diversos moments
de l’espectacle, que inclou cançons tradicionals cantades en
directe, amb arranjaments originals compostos per Dani
Molina.
L’espectacle també ajuda al desenvolupament de les capacitats expressives i la sensibilitat teatral, i estimula la receptivitat: la imaginació i la fantasia, l’atenció, l’observació i l’escolta
activa.
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En bicicleta

Reciclatge: cartró sostenible

Recordeu quan vau aprendre a anar amb
bicicleta? Qui us en va ensenyar? Portàveu rodetes?

Les alforges i les cistelles de maraki en
bicicleta estan fetes de cartró ondulat. Un
material natural, 100% reciclable i biodegradable que, a més, permet ser dibuixat i
estampat.

I recordeu la sensació de felicitat i llibertat quan finalment vau aconseguir fer-ho
sols i sense rodetes?! Un cop n’has après,
no s’oblida mai, com diu el tòpic, gairebé
convertit en frase feta: «És com anar amb
bicicleta».
La bicicleta, aquest giny meravellós, té un
rol central dins del conte

Taller d’alforges i cistelles
de cartró per la bicicleta
(opcional)
En aquest taller, posterior a l’espectacle,
els infants aprenen a construir-se unes
alforges o cistelles de cartró, molt senzilles
i pràctiques, que els permetran atrevir-se
agafar la bicicleta per anar a buscar llibres
a la biblioteca o portar el berenar a l’escola.
Un cop muntades les alforges o cistelles,
cada infant podrà personalitzar-les al seu
gust dibuixant-hi amb retoladors i estampant-les amb tampons de colors.
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Al final de taller, la creativitat dels infants
pot ser posada a prova en aquest taller de
decoració d’alforges, perquè, un cop pintades i estampades, pugui viatjar per tot
arreu per on passegin amb la bicicleta.
Part de l’escenografia també està feta de
cartró. La producció del cartró es fa a partir d’arbres de silvicultura, boscos plantats
expressament per a l’obtenció de fusta de
forma sostenible.

Fitxa Pedagògica
Emocions
L’espectacle treballa les emocions dels
infants entre 2 i 6 anys: la por, l’angoixa,
la tristesa, la sorpresa, la ràbia, la ira i
l’alegria.
El treball amb les emocions és interessant,
però és més complet si després el lliguem
explícitament amb les NECESSITATS:
cada emoció genera una necessitat. I cada
necessitat genera una emoció.
La vergonya i la por es fan paleses en
l’elefanta Sara. El camell Max ens introdueix en la gelosia. La felicitat de la gallina Ponicana ens ajuda a treballar la tristor
i el seu remei infal·lible: un bon grapat de
pessigolles.
El gall Marcel, sempre impacient i enfadat, haurà d’aprendre a tenir paciència i a
comptar fins a deu abans d’enfadar-se.
L’objectiu de l’espectacle és ajudar les
famílies a fer que els fills prenguin consciència de les pròpies emocions i de les
emocions dels altres. És el nostre granet
de sorra per donar a l’educació emocional
el lloc que mereix.

Expressar les emocions, parlar de com ens
sentim ens ajuda a pensar i actuar de forma més adequada. Si compartim les nostres
emocions, siguin les que siguin, ens sentirem
millor i podrem trobar ajuda en els altres.
Satisfent les pròpies necessitats i satisfent les
dels altres.

Justificació teòrica
Per a l’elaboració de l’espectacle hem rebut
assessorament d’un psicòleg i pedagog professional, que ha vetllat perquè el contingut
i la manera de transmetre’l siguin adequats
als infants de 2 a 6 anys. Segons els experts,
convé iniciar ben aviat els infants en la gestió de les emocions, i aquesta proposta n’és
un bon exemple per poder-les treballar durant la sessió però també com a pretext per
a reflexionar en família després de gaudir-la.
Entre els 2 i els 6 anys els infants es troben
en l’etapa preoperacional i aquesta obra ho
ha tingut en compte
Als dos anys ja han deixat enrere una

etapa sensoriomotriu en què s’han dedicat a descobrir el món que els envolta a
partir de l’experimentació amb els sentits i
movent-se per un entorn que els és nou i
preciós. A partir d’aquesta edat, han d’enfrontar-se a un nou repte: descobrir com
funciona aquest entorn que ja han après a
tocar, a sentir, i pel qual ja saben moure’s.

de permetre i sentir-les per respondre-hi
conscientment i no reaccionar de manera
inadequada.

Una descoberta molt important d’aquesta etapa són les emocions, que els adults
hem d’ajudar a gestionar, perquè són allò
que ens fa ricament éssers humans. Des
de ben menuts els infants han d’aprendre
quines són les emocions bàsiques i com
gestionar-les. I aprendre que les emocions
no s’han de tapar quan no ens agraden.
Com a adults hem d’identificar com se
senten, quin nom podem posar a les
diferents emocions que experimenten i, el
més important: petits i grans ens les hem

Cal evitar el que infants i adults acostumem a fer quan no gestionem bé les
emocions:

El present espectacle reflecteix la importància de seguir el flux següent:
Sento una emoció, la identifico, me la
permeto i hi responc en conseqüència.

Sento una emoció, no me la permeto o
no la identifico, hi reacciono de manera
descontrolada i després em penedeixo
de no haver-hi respost de manera correcta per a mi i per als altres.
El viatge de l’elefanta Sara és un primer
pas en la gestió d’un món complicat. Us
convidem a parlar d’emocions quotidianament amb els infants després d’haver viscut amb nosaltres aquesta petita aventura.

La companyia
Eva Gonzalez ACTRIU I CANTANT

Diplomada en Interpretació Teatral per l’Escola
de Teatre Nancy Tuñón de Barcelona, ha fet el
segon nivell del curs d’interpretació impartit per la
directora de teatre Tamzin Townsend (Company
& Company, Barcelona). Ha rebut formació com
a clown d’Alex Navarro, Caroline Dream i Clara
Cenoz, i Jon Davison i s’ha format en tècniques
vocals a Altaveu, amb Nuria Sabaté i Ana Lou.
Fa disset anys que ofereix espectacles de contes
teatralitzats a biblioteques, escoles i festes majors
de Catalunya. És membre i cofundadora de la
companyia Contesons i de la companyia Tsikbal,
totes dues formades per una actriu i un músic.
Ha signat els projectes Pinta’m un conte, per a la
Universitat de Barcelona, i Hi havia una vegada...,
un projecte del Consorci d’Educació de Barcelona
(amb la Companyia de Teatre de Carrer Osadia).

Dani Molina

MÚSIC

Format com a tècnic de so professional a Microfusa, treballa com a tècnic de so i audiovisuals a
l’Auditori Axa, la Casa de la Convalescència (fundació UAB) i a l’estudi de doblatge Sonilab.
Toca la guitarra rítmica i fa sonoritzacions de directes de bandes pròpies: Hot Clots, The Fabulous
Bunkerman’s, Situació Adversa i la Ruta Funkestein.

Francesca Masclans DIRECTORA D’ESCENA
Directora d’escena d’espectacles i videoclips de
la Dàmaris Gelabert (Comença l’estiu, No som
penjadors), del Cor dels Amics de la Unió (West
Side Story, Plou foc, Viatge al Cor) i Cançó
d’amor i de guerra (Orquestra de Cobla i Corda
de Catalunya).
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Com a actriu, cantant i ballarina, ha treballat en
nombrosos espectacles musicals, òperes i operetes.
També és professora de cant i preparadora vocal
des del 1997, i és llicenciada en Cant per l’Acadèmia Nacional de Música de Sofia, Bulgària, i en
Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona.

David Cuspinera DIRECTOR ESCÈNIC

Actor, acròbata, ballarí i professor de tècniques de
circ, és llicenciat per l’Iinstitut del Teatre de Barcelona.
Ha treballat en les companyies Flotats, Dagoll
Dagom, Teatre Lliure i Romea entre d’altres, i sota
la direcció de directors com Àlex Rigola, Tortell
Poltrona, Iago Pericot, Franco di Francesc Antonio,
Isabel Coixet, Agustí Villaronga i Georges Lavaudant.

David Bofarull DIRECTOR DE LLUMS

Format en el Taller de Tècniques per a l’Espectacle (Barcelona), ha estudiat a l’Instituto Superior
de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires.
Ha exercit de tècnic d’il·luminació des del 1997 en
diferents teatres de Barcelona i ha realitzat gires
amb diverses companyies.
El 2002 es va iniciar com a il·luminador, amb
directors com Xavier Albertí, Manel Dueso, Josep
Costa, Maurice Durozier, Rosa Novell, Carme
Portaceli, Toni Casares, Jordi Prat i Coll, Joan Ollé,
Àngel Llàcer, Rafel Duran, el Tricicle, Marc Martínez, Juan Carlos Martel, Jordi Casanova, Daniel
Anglès, Gemma Beltran, Joan Maria Segura, Pep
Pla, Josep Maria Miró, Cristina Clemente, Pere
Riera, Marta Butxaca i Carles Mallol.

Alfred Palou

DISSENY SONOR

Dedicat al món del so des del 1988, ha treballat al
Teatre Romea, al TNC, al Gran Teatre del Liceu
i al Centre Cultural de Terrassa, en espectacles de
dramatúrgia, dansa i música. A TV3 va treballar
en espais musicals i dramàtics. Ha estat professor
de so a l’ESTAE en diferents tallers de teatre.
Actualment és el director tècnic d’audiovisuals de
l’auditori AXA i gerent tècnic de l’empresa Servitècnic scp, dedicada a les solucions tècniques i de
personal qualificat, per a diferents espais i esdeveniments.

Taller d'escenografia Castells
ESCENOGRAFIA

Les germanes Núria Castells Comelles (Cardedeu, 1972) i Marta Castells Comelles (Cardedeu,
1973) des de ben joves van entrar a treballar al
taller dels seus pares, en Jordi i la Carme, que
construeixen escenografies per a gran part dels
teatres, les companyies i les productores catalanes.
Des del 2016 són les encarregades de gestionar
el taller, situat a Santa Agnès de Malanyanes, i
darrerament han treballat per a Dagoll Dagom
(Maremar), el TNC (Afanys d’amor perduts), el
Teatre Lliure, La Cubana, Focus, El baró d’Evel,
Dàmaris Gelabert...

Maria Vidal

IL·LUSTRACIÓ

Durant vint anys ha treballat com a il·lustradora
tant per al món editorial com per a entitats públiques, empreses culturals i de divulgació científica.
Ha publicat 15 llibres, entre ells la col·lecció Històries de la història (Museu Arxiu Tomàs Balvey
de Cardedeu, 2007-2011), Astrónomos olvidados
(CSIC 2008), Nora i el jazz (La Galera, 2007),
Somnis de mariner (Planeta&Oxford, 2005); ha
fet il·lustracions per a escenografies d’espectacles
de La botzina, Magic Factory i Eva Gonzalez. I és
la impulsora del projecte de cistelles i alforges de
cartró per a bici i patinet: Maraki en bicicleta.
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Jorgina Belda VESTUARI

És diplomada per l’Institut Feli en disseny de
moda, tall i confecció, escalat. S’ha format en tècniques de pintura decorativa, serigrafia i ceràmica.
S’ocupa de disseny i vestuari a Artrànsit Dansa,
Sifanofa Teatre i Atuendo.
Col·labora amb l’empresa Tallers Castells i Planas
com a pintora decorativa i en la realització de
decorats.
Col·labora així mateix amb Ikuri Films i Pro Escena Albadalejo, en la realització de decorats.

Àlex Letosa Porta
ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC

Psicòleg col·legiat 10.490 i Logopeda col·legiat
08-4528.
Impulsor del projecte Camina, ha desenvolupat la
seva carrera com a psicòleg i logopeda en educació infantil, primària i secundària i com a docent
universitari a la Universitat de Barcelona i a la
Universitat Oberta de Catalunya.
Entre el 2013 i el 2018 ha compaginat l’elaboració de la tesi doctoral en Psicologia Clínica i de la
Salut amb la direcció d’un centre d’educació secundària, amb un projecte centrat en la innovació
educativa i en la millora de la convivència, que li
ha valgut el premi Dialoga d’ESADE el 2017 com
a reconeixement als seus resultats.
Ha guanyat el primer premi de Mollet Ciutat
Emprenedora (2005) i ha quedat finalista dels
premis TIC de la Fundació Impuls (2009).
És autor de diverses publicacions científiques,
llibres i de diverses presentacions a congressos de
psicologia i educació.

Fitxa artística
Direcció artística:

Francesca Masclans
i David Cuspinera

Adaptació teatral:

Francesca Masclans
i David Cuspinera

Disseny de llums:

David Bofarull

Disseny de so:

Alfred Palou i Dani Molina

Disseny i construcció d'escenografia: Marta i Núria Castells.
Enginys:

Eugeni Sans i Miquel Sebastià

Dramatúrgia:

Eva Gonzàlez

Intèrpret:

Eva Gonzàlez

Música:

Dani Molina

Il·lustració:

Maria Vidal

Vestuari:

Jorgina Belda

Assessorament psicològic:

Àlex Letosa

Disseny gràfic:

Marta Casellas

Producció, difusió, Comunicació: Lady Albergínia
i el Senyor Patata Produccions
Agraïments a: Ajuntament de Cardedeu, Teatre Auditori de Cardedeu, Radio Televisió de Cardedeu, Mercè Ubach.
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Lady
el Senyor

Patata
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P RODUCCIONS

Ctra. de Cànoves, 64
08440 Cardedeu

654 353 972
info@alberginiaipatataproduccions
www.alberginiaipatataproduccions.com
@ladyalberginiaisenyorpatata

