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Diumenge 2 d'octubre de 2022

Teatre

Teatre familiar: "Camí a l'escola"

Clica aquí per comprar entrades.

Campi Qui Pugui.

Tres germanes, un camí i un objectiu: tenir el futur a les seves mans. La història
extraordinària de tres germanes que s’enfronten diàriament a obstacles i adversitats
per arribar a l’escola. Tres nenes que viuen en un país qualsevol, en un lloc igual de
llunyà que proper, que no parlen cap idioma concret i, alhora, els parlen tots.

Un espectacle suggeridor, visual i sense text que s’inspira en la història real de
nenes i nens d’arreu del món. Infants autònoms i capaços, que comparteixen les
ganes d’aprendre i de canviar el món.

Una proposta basada en el documental de Pascal Plisson Sur le chemin de l’école
(2013).

Dramatúrgia i assessorament creatiu

Jordi Farrés

Direcció artística

Rosa Díaz

Música

Pascal Gaigne

Escenografia

Joan Pena

Repartiment

Aitana Giralt

Cristina Garcia

Alícia Buil

Jordi Pedrós

file:///
https://auditoricastellar.cat/bravo/cami-a-lescola/


Premis

Millor espectacle familiar als Premis de la Crítica 2020

Premi FETEN a millor posada en escena 2021

Edats recomanades

A partir de 5 anys

Durada aprox.

55 min

CRÍTIQUES

“És una feta amb molta estimació, que traspua al públic. És pedagògica i positiva.
Demostra com els nens i nenes són líquids i superen les dificultats per a un repte
que consideren imprescindible. Els agrada aprendre. De la mateixa manera que a les
intèrprets els agrada actuar (es nota que en gaudeixen). I als espectadors se’ns fa la
boca aigua de tanta bellesa i harmonia”.

Jordi Bordes – Recomana.cat

“Una història feta de moltes històries. Dures però també precioses, que se’ns
presenten amb una tendresa increïble que arriba al cor de cadascun de nosaltres i,
especialment, dels nens i nenes, que connecten de seguida amb un viatge emocional
i emocionant”.

Martí Rosell – Recomana.cat

Horari | 12:00

Destinataris | Infància i públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Temporada de teatre i música setembre-desembre 2022
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