El gall Frederic i la gallina Caterina

Espectacle adreçat als més menuts
Espectacle de titelles i actors amb cançons populars
Espectacle poètic, tendre i ple d’humor

El treball s'ambienta amb un fondo de colors blaus pastels i una taula folrada
amb uns colors ocres. Dos personatges, en Pepus i la Mercè, et situen en
una Masia, Mas Serrat, i expliquen la història del gall Frederic i la gallina
Caterina.
Un dels elements que t'ajuden a situar-te en la història és el vestuari dels
personatges que està inspirat en la vestimenta tradicional rural. Fent servir
alguns elements típics, però adequant-nos als temps actuals evitant els rols
sexistes.
La història succeeix un dia de primavera, on la natura es desperta.
Les músiques pròpies de l'autor, composada especialment per l'espectacle,
ens fan viure les diferents situacions de l'obra com és el despertar de la natura,
l'esclat de la primavera...
Les cançons populars fan que el públic participi activament dels esdeveniments.
La resolució de la història ens marca les nostres arrels, el Dr. Carbassó fa
preparar una sopa de farigola, element gastronòmic de la cuina mediterrània
i tant present a les nostre llars.
Entre altres, un dels aspectes pedagògics de l'espectacle, en que hem volgut
incidir, és el fet de parlar i cantar sense cridar.
Tot plegat, amb molt d'humor, cançons populars, barreja d'actors i titelles,
elements visuals i simbòlics fem despertar la imaginació i el riure dels més
petits i captivem al públic.
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Sinopsi de l'espectacle
Al Mas Serrat hi viu un gall. El gall Frederic que és un gall molt eixerit: cada dia
es lleva de matinada, canta quan surt el sol i tota la natura es desperta. Però un
dia el gall Frederic es troba malament, li fa mal la gola de cridar massa i no pot
cantar, això desencadena tot un seguit de conseqüències: el sol s'amaga, les flors
es tanquen...
Sort de la gallina Caterina, que amb l'ajuda de les seves cançons i la recepte del
doctor Carbaçó, tot tornarà a rutllar.
Un espectacle molt simpàtic dirigit als més menuts, on la part visual, musical,
humorística, amb cançons populars i la barreja d'actors i titelles són les tècniques
per captivar al públic.

Currículum de l’espectacle
El gall Frederic i la gallina Caterina des de que va ser estrenat ha estat programat a a teatres, Festes
Majors, escoles, centres cívics, centres de programació estable... destacant:
Festa de lectors de Cavall Fort i Tatano a Castellterçol-Barcelona-oct-16
Collserola el dia de l'Ocell- (Barcelona)-oct-16
Festival de titelles de la Garriga-(Barcelona)-juliol-16
Festival Internacional de títeres Artitere a Encerezados en el Reino de Leon-agost-15
Versus Teatre de Barcelona - Nov, des-12 i gener-13
La fira s'acosta a les escoles. XI -FIET- Palma de Mallorca-(illes Balears)-oct-12
Festival de Titelles de Sant Martí Vell-Girona)-agost-11
Festival de Titelles Romà Martí a Caldes de Montbui-(Barcelona)-maig-11
Festival Int. de Titelles de Mollet del Vallès-(Barcelona)-abril-11
Gira per Mallorca (Illes Balears)-Nov.-2010
Festival de Titelles de Calldetenes - (Barcelona) - Nov.-2010
Festival de Titelles de Gavà - Maig-2010
La Mostra Fira de Teatre Juvenil i Infantil-Igualada-(Barcelona) - abril-2010
Fundació Miró-Barcelona - Març -2010
Guant - Festival Internacional de Teatre de Titelles de l’Alt Camp - Oct-09
Festival de titelles dels Lluïsos de Gràcia - Barcelona - maig-09
Campanya escolar Baix Llobregat - Barcelona - maig-09
Estrenat a Vacarisses - Barcelona - maig-09
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Fitxa artística
Titellaires: Josep M. Serrat i Mercè Alemany
Direcció: Manu Aizpuru
Col.laboració en direcció: Núria Mestres
Assessorament lingüístic: Teresa Garcia
Músiques: Pepo Domènech
Construcció: Josep M. Serrat
Pintura: Mercè Alemany
Producció: Pengim-Penjam cia.

--------------------------

Fitxa tècnica
Edat recomanable: Titelles per a públic familiar. (Escola Bressol i cicle infantil)
Espai escènic òptim: 6x6 interior. Adaptable a espais més petits i a l'exterior.
Durada: 50 min.
Temps de muntatge: 3h int. - 2h. ext.
Temps de desmuntatge: 1h30 int. - 45’ ext.
Corrent i potència: 220 V (exterior) i 8 KW (interior) a 380 V

--------------------------

Carrer de la Pineda, 39 - Torreblanca II
08233 Vacarisses (Barcelona)
Tel. 629 93 69 90
titelles@pengim-penjam.com

www.pengim-penjam.com
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