
dossier descriptiu

Sabeu quin secret amaga la platja? I el llac, el prat florit, el camp de blat
i la mar? Doncs que "hi ha animalons per tots els racons" i diferents
cultures ens expliquen les seves històries a través de les cançons. El drac
màgic és un espectacle de titelles i música en viu, un petit musical
especialment pensat per a petits infants (fins a 3 anys).

Sinopsi



El drac màgic és un espectacle alegre, tendre i tranquil basat en la nostra
riquesa cultural i obert a la riquesa cultural d’altres indrets. Artesania
teatral per a gaudir de la veu cantada i recitada acompanyada de poesia
visual i de diferents sonoritats

Especialment recomanable per a petits infants (fins a 3 anys) per la seva
temàtica, estètica, durada, simplicitat argumental i de text verbal.

Descripció

Dues persones en escena:
la cantant, actriu i titellaire Mar Gascó
i el músic, tècnic i titellaire Pere López



Els escenaris del teatrí

El teatrí, fet amb roba de sac, ens
proposa sis escenaris diferents

La platja. La gavina voladora va volant vora la mar i veu una, dues, tres tortugues.

La muntanya. una alpina felice ha fet el cim. Eco eco! Que hi ha algú? Sí! Un cucut i

un mussol la conviden a cantar i una cabra la convida a...

El llac. La granoteta verda que nedava al fons del llac ha vist passar una grossa vaca

i li ha agradat. Ha menjat moltes mosques i s’ha inflat...inflat...inflat...

El prat florit. En el prat florit un ocell hi ha que vola sens parar. Què més hi podem

trobar? Una papallona, una marieta, un conill petit a dins el cau i...una dama verda

amb vestit brodat!

El camp de blat. Una gallina caminant, va mirant, va mirant, pica aquí, pica allà,

aixeca el cap i ja se’n va. I els pollets? Ara són adormidets, però si sentiu el seu piu

piu, és que ja han sortit del niu.

La mar. Puff, el drac màgic, vivia al fons del mar. però sol s’avorria molt i sortia a

jugar. Hi havia un nen petit que se l’estimava molt. Es trobaven a la platja tot jugant

de sol a sol.



Cançons i melodies tradicionals i populars

Expliquem les seves històries mitjançant divuit cançons tradicionals i
populars catalanes i d’altres cultures (francesa, castellana italiana, àrab i
americana) Algunes d’elles són cantades en el seu idioma original i la resta
les hem traduït al català. D’altres les hem adaptat a les necessitats del
guió.

També fem servir text recitat: jocs de falda, endevinalles, poesies i
rodolins.

La música és tocada en directe amb alguns acompanyaments
enregistrats. Com sempre busquem la senzillesa, però la riquesa de
matisos i per això utilitzem divuit instruments i objectes sonors per a
interpretar melodies tradicionals i sons d’animals.

En total utilitzem divuit titelles de
tècniques diverses: de guant, de tija,

figures planes, bocots i titellesobjecte



Participen en les representacions d’aquest espectacle

Mar Gascó: actriu, cantant i titellaire.
Pere Picanyol: músic i tècnic de so i llums.

Fitxa artística

Han col•laborat en la creació de l’espectacle

Mar Gascó Bernadó
Idea original, construcció de titelles, teatrí i vestuari.
pamipipa.com/presentacio/margascobernado

Pere López Picanyol
Arranjaments musicals, ambient sonor, sampler, loops i il•luminació
pamipipa.com/presentacio/perelopezpicanyol

Ramon Bau
Arranjaments, guitarra i percusió a la cançó Puff el drac màgic

Dènys Sanz
Enregistrament i Baix a la cançó Puff el drac màgic.

Lluís Molas
Percussions a la cançó Gripau blau.
percumusic.com/Lluis%20Molascat.htm

Paco Pi
Baix a la cançó Gripau blau.
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