Ilustración: Pau Masiques

Amb el suport de:

PRESENTACIÓ
“ATRAPADES ENTRE DUES REALITATS” , és un taller teatral participatiu de 2 hores,
que combina el teatre amb la participació activa de les persones assistents. Es
tracta d’un format d’activitat teatral i vivencial que es realitza per a grups de 12 a
30 persones a partir dels 16 anys.
És un taller que promou la reflexió sobre les persones que es veuen obligades a
abandonar el seu lloc d'origen, els drames de l'emigració, les persones refugiades
i les fronteres. El taller presenta fragments de les vides de quatre personatges
(actuats per 2 actors/actrius) de diferents zones geogràfiques que per diferents
raons es veuen obligades a abandonar el seu país d’origen. Les vides dels quatre
personatges es creuen a nivell emocional i passen per diferents fases del viatge: el
comiat, l’esperança, la pèrdua, la immobilitat, atrapades entre dues realitats fins a
arribar d’alguna manera a “l’acollida”.
Aquest taller està inspirat en el còmic “Asylum” de Javier de Isusi per al CEAR
d’Euskadi. https://www.cear-euskadi.org/producto/asylum/
Objectius:
•

Estimular l’empatia envers les persones que per diferents raons es veuen
obligades a abandonar el seu lloc d’origen.

•

Incidir en la prevenció del racisme i els prejudicis.

•

Prendre consciència de les diferents causes que poden causar aquest
desplaçament forçós.

•

Introduir una mirada històrica, i crear vincles entre l’època de la guerra civil
espanyola i altres conflictes actuals.

•

Promoure la convivència i la cultura de la pau.

Quines són les causes que empenyen una persona a emigrar? A quines dificultats
s'enfronta una persona que abandona el seu país? Com funcionen les fronteres a
Espanya i Europa? Hi ha fronteres que no són físiques? Hi ha hagut moments
històrics on van ser els espanyols, catalans i els europeus a demanar asil?
INFORMACIÓ TÈCNICA
Característiques de l’espai:
Preparació:
Núm. participants:
So:

ampli i sense mobiliari
30 minuts abans del començament
mínim 12, màxim 30
altaveu per connectar música

No dubtis en trucar-nos o escriure’ns per a més informació
Tel. 663 662 623 – info@lanaveva.org

