presenta

Un espectacle per a infants i arbres petits

No tothom sap que la música va néixer als boscos. Quan una dona estava a punt de donar a llum
s’endinsava al bosc per trobar l’arbre que guardava la cançó del seu fill. Aquesta cançó, cantada per
primera vegada al néixer, acompanyaria el nen tota la seva vida, en els moments alegres i en els
moments tristos.
En Lukas, un nen que viu enmig del bosc amb la seva mare, descobreix que ell no té cançó i creu
que per això les coses mai li surten bé.
Un dia, perdut enmig del bosc, troba al peu d’un gran arbre una flauta que conté la seva cançó i que
li dóna el poder de comunicar-se amb els arbres.
Tanmateix, sempre hi ha algú disposat a aprofitar-se dels talents aliens. El vell Fito, encegat per la
cobdícia, intentarà utilitzar la cançó de Lukas per els seus interessos, encara que el preu a pagar
pugui ser massa alt.

“El bosc com balla” és un espectacle on les titelles, els actors i la música en directe recreen un espai
poètic, articulat a través d’un bosc mòbil que adquireix personalitat pròpia gràcies al joc escènic.
Aquest bosc, girant sobre si mateix, donarà vida als diferents indrets per on transcorre la història d’en
Lukas: un camí entre els arbres, la seva llar, un lloc ocult del bosc, la clariana on pasturen les ovelles,
un amagatall... I fins i tot la gran ciutat!
Com succeeix en els boscos de debò, a “El bosc com balla”, la llum també juga amb els arbres, per
crear gammes cromàtiques i ombres expressives. La il·luminació i la música en directe suposen una
part essencial de l’espectacle, i serveixen per introduir l’espectador en el món d’en Lukas, l’Aurora, el
vell Fito i el seu cavall Rufo.
Aquest espectacle ofereix una visió escènica contemporània del teatre infantil i familiar alhora que
aprofundeix en les arrels del conte com a gènere literari, plantejant uns personatges i actituds molt
reconeixibles pel públic infantil.
El valor de la identitat, la resposabilitat individual i el respecte a l'entorn són alguns dels temes que
tracta "El bosc com balla". Atenent al públic infantil, es reflexiona sobre l'adquisició de valors socials i
cívics.
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Durada: 50 min.
Espectacle familiar recomanat a partir de 4 anys.
Espai mínim: 7 metres d'ample per 6 metres de fons.
Altura mínima: 3,5 metres.
Il·luminació i so: consultar amb la companyia.

Cal Teatre neix el 2014 gràcies a la trobada d’en Carlos Gallardo, en Jordi Font i en Sergio Escalona.
Els tres comparteixen inquietuds com són el teatre de titelles, la fascinació per els objectes i la
creació d’històries.
Dos dels seus integrants, en Jordi Font i en Carlos Gallardo, es formen en Interpretació a l’institut del
Teatre de Barcelona en l’especialitat de teatre físic-visual. Aquest bagatge els permet d'aportar
plantejaments escènics on la fisicalitat i la plasticitat són característiques definitòries del seus
espectacles.
En el teatre infantil hem trobat el vehicle perfecte per tal d'aconseguir-ho, ja que en els més petits no
hi ha cap altra barrera que la de la imaginació i els límits són més enllà de l’horitzó quotidià.
En Cal Teatre volem crear poètiques i universos on el públic s’hi pugui submergir i viatjar.I de bon
grat acceptem el repte d’explicar allò essencial d’una manera diferent i atractiva.
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