“Som un gra d’arena enmig del desert viatjant a través del món.
El vast món, un granet d’arena enmig de l’espai”.
(Omar Khayyam)

Jo sóc flor
Sóc desert
La llavor sóc
Tempestes
Jo sóc lluny
Sóc ací
Foc i Llum sóc
Mon camí
Has demanat un desig?
Jo sóc far
Sóc vaixell
A l’espai jo
Sóc estel
Has demanat un desig?
ESCOLTAR CANÇÓ

1. Del text a l’espectacle.
a. La companyia de teatre Disparatario ha creat una
representació teatral del text Astrolabi de Paco Romeu,
que va guanyar el premi SGAE de teatre infantil 2018,
adaptant amb diferents tècniques teatrals tot els viatges i escenaris que hi apareixen.

2. De l’obra.
a. L’obra Astrolabi posa davant del públic la visió d’un
món on les dones tenen la possibilitat de la paraula i de
l’acció. Un món on entre totes construeixen un futur
més bell per al conjunt, amb respecte, on l’amor triomfa, la saviesa perdura i la ciència n’és present.
b. Astrolabi ens conta el viatge de Duna, l’odissea
d’una xiqueta que esdevindrà dona tractant de fugir
d’un destí imposat. Però és també la història de totes
les dones que va trobant al seu camí: al desert, a la mar,
a la ciutat, a l’àrtic... Amb els seus ensenyaments, Duna
anirà prenent consciència de la veritable dimensió del
món i de la seua pròpia, com a ésser humà i, sobretot,
com a dona. 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
desert, una astronau o un iglú.

3. Dels objectius.
a. Representar la situació d’opressió de la dona.
b. Manifestar la presència de sororitat (germanor entre dones) a l’ample i llarg del planeta com a trampolí i
inspiració per al futur de moltes joves.
c. Donar una visió rica i plural de les diferents civilitzacions que hi ha al món.
d. Conscienciar sobre la interdependència existent
entre la natura i les persones.
e. Experimentar en directe la diversitat lingüística.
f. Sentir la importància de la inspiració de mestres de
vida.
g. Veure la importància de la tradició i les històries a la
vida.
h. Mostrar la necessitat de viatjar per a tindre una
visió més ampla del món.

4. Metodologia.
ANEM AL TEATRE!

Consells i dinàmiques per a l’aprofitament màxim de l’experiència teatral:
1. Avisa al teu alumnat, amb tota l’antelació que pugues que
aquest trimestre fareu una eixida al teatre.
2. Informa’ls del títol i prepara l’obra.
3. Afavoreix al teatre un ambient tranquil.
4. Entreu al teatre somrient.
5. Ajudeu amb el moment de la col·locació
6. Durant la representació, deixa que siguen espontanis.
7. Fomenteu el pensament crític i el consum cultural actiu
en l’alumnat.
8. Proposta d’activitat abans de l’espectacle.
a. L’espectacle vol acostar la diversitat cultural i natural
present al planeta.
(Descàrrega presentació)

9. L’obra de teatre no acaba quan sortiu de la sala, treballa a classe
amb el teu alumnat. Proposta d’activitats després de l’espectacle.
a. Aprofitant les sensacions de l’espectacle és el moment de parlar de la situació de les dones a través del personatge de Duna.
I. Com se sent Duna amb la seua família? Alegre, trista, preocupada, sorpresa?
II. I quan es troba amb Nadir? Vergonyosa, espantada, tremolosa, nerviosa?
III. Quin desig li encomana Adila quan parlen a l’oasi? De viatjar, de tornar a casa?
IV. Recordes la història que li explica Nahala sobre un far?
V. A qui coneix quan va a la Universitat? Quina relació s’hi
estableix?
VI. Quan està volant per l’espai Duna és molt…valenta, atrevida, obedient?
VII. Com reacciona davant la història de la parella d’esquimals? Alegria, sorpresa, empatia?
VIII. Finalment Duna torna a la seua terra i es retroba amb
Nadir. Com reacciona ara al veure’l?
IX. T’agrada el final que ha triat l’autor de l’obra’? Podria haver
un altre final diferent?
b. Situar al planisferi els llocs per on passa. Reflexionar al voltant
de les condicions de vida de la gent que hi viu, de la presència de
la natura (pdf).
c. Vocabulari relacionat. Sopa de lletres (pdf)
d. Relaciona cada personatge amb el seu text. (pdf)
(Descàrrega pdf per a imprimir)
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