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Presentació
Valors
Es desenvoluparan diversos
aspectes com la confiança i les
relacions de convivència. La
pluralitat, maneres diferents de
pensar, creure, menjar i viure.

Polpet és un pallasso apassionat
que sempre troba una excusa per
començar la funció. Un pallasso
que es llança al carrer per prendre
la vida amb energia, però també és
una mica desgavellat i prompte
confon unes coses amb unes altres,
uns escenaris reals amb uns altres
d’imaginaris.

Què busca realment?
Tremoleu grans i menuts perquè
probablement ni ell mateix no ho
sap i no tindrà cap problema en
incloure-us, a tots i totes, en la
seva aventura.
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P o l p e t
Sinopsi
Polpet ix al carrer

i descobreix un objecte que
pren vida i que se li resisteix, però de cop i volta es
produeix una cascada d’accidents, moment en què
sol·licitarà la col·laboració de les persones assistents.

i x a l c a r r e r

Ens trobarem

amb un cúmul de contratemps als
quals s’hauran d’enfrontar tots dos, tant Polpet com la
persona convidada. Mentre arriben a la fita marcada,
els esdevindran tot tipus de desequilibris: abraçades
inesperades, cabells despentinats, intercanvi de
vehicles i d’objectes, suplicis i peticions acceptades i
rebutjades; i tot un sense fi on la rialla i l’alegria estan
assegurades.

Característiques de la representació
Idioma:
Duració:

valencià
diverses microaccions d’entre 15' i
20’ cada intervenció
Edat recomanada: públic familiar

Mircroaccions:

aquest espectacle és un conjunt de
microaccions de carrer, en què s’interactua amb el públic
assistent en la mesura que aquest ho permet, a partir d’un
guió d’actuació base.

Fitxa artística
Creació i
interpretació:
Laudelí Arnau
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