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ASTROLABI ens conta el viatge de Duna; l’odissea
d’una xiqueta que esdevindrà dona tractant de
fugir d’un destí imposat i de forjar el seu propi. És
també la història de totes les dones que va trobant
al seu camí: amb els seus ensenyaments, Duna
anirà prenent consciència de la veritable dimensió
del món i de la seua pròpia.
ASTROLABI és un espectacle per a tots els públics,
que combina titelles i actrius, música i paraules,
afectes i aventures en escenaris tan diferents com
el Sàhara, una astronau o un iglú.

El viatge de Duna
Jo sóc flor
Sóc desert
La llavor sóc
Tempestes

Jo sóc lluny
Sóc ací
Foc i llum sóc
Mon camí

Jo sóc far
Sóc vaixell
A l’espai jo
Sóc estel

Has demanat un desig?
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“Astrolabi vol dir agafador d’estrelles i en aquesta obra de
titelles i persones, Duna camina entre astres i obstacles per
aconseguir els seus somnis. Ella és una dona rebel que va
creixent amb cada (femenina) trobada i curiosament fa un
viatge orbital que la torna al seu punt d’origen, però ja és
una altra persona perquè la vida és el viatge.
La posada en escena és senzilla i, alhora, un imant per als
sentits. Moltes sorpreses damunt de l’escenari (titelles,
ombres, fosforescències, fums, baguls, música) que fan
de l‘obra un autèntic plaer per a tots els públics (persones
petites i no tan petites) i que ajuden a mantenir la tensió
sobre la pròxima aventura i la pròxima trobada de Duna.
Les titellaires i actrius fan un treball meravellós i la seua
actuació t’envolta de seguida i et convida al bell viatge d’una
dona independent i valenta.
Astrolabi, el viatge de Duna, és un regal.
Un regal de Disparatario.”
Tomàs de los Santos

“Breu crònica d’Astrolabi. El viatge de Duna.
‘Digueu als vostres pares que deixen de pensar en el futur
i estiguen al present’, amb aquesta veu en off va començar
aquest nou espectacle de Disparatario.
El muntatge en constant moviment es desenvolupa amb
molt d’enginy donant més importància a fer-te sentir les
situacions que a reproduir exactament escenaris de la realitat.
L’oníric aconsegueix que veiem reflectides situacions que
tots coneguem, tot i que el més important en històries com
aquesta amb un missatge, o uns quants missatges millor
dit, és que no tracta l’enteniment dels xiquets com si foren
uns ximples. Amb subtilesa i amb molta classe. Sensibilitat
i claredat.
Per favor, no vos la perdeu si veieu aquest cartell a la vostra
ciutat.
Una obra necessària.
Els xiquets flipats, jo també.”
Carles Roig “No sé viure sense rock”.

“Ayer tuvimos la suerte de disfrutar del estreno de
Astrolabi. Un texto delicioso de Paco Romeu y una dirección
emocionante, divertida y moderna de Elsa Tronchoni. Y
teatro lleno! Esperemos que tenga mucha vida. “
Rebeca Valls
“Com sempre brillant. Mai ens deixes indiferents. M’ha
encantat, heu estat per damunt qualsevol expectativa.
Enhorabona !!!! De tot cor. Gràcies per brillar tan alt amb
una posta en escena desbordant de bellesa i subtilesa.”
“L’altre dia vam tindre la sort de veure l’estrena de Astrolabi.
Un text preciós de Paco Romeu per a un muntatge ple de
creativitat i molt emocionant.
Gràcies per fer teatre amb tant d’afecte i enhorabona
companys!
Ara a que Duna rode pel món!”
Nacho Diago
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