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TEATRE PER A ADULTS
A PARTIR DE 4 ANYS



Producció executiva: Eva Lega

Producció: ZUM-ZUM TEATRE

Espectacle en català 
L’espectacle 

es realitza sense pausa

Espai escènic: Joan Pena
Cançons: Ramon Molins
Música: diversos autors
Vestuari: Olga Cuito
Sabateria: Angel Moreno i Joan Pena
Sonorització: Sergio Sisques
Il.luminació: zum-zum teatre
Coordinació tècnica: STAGELAB
Fotografia: Carmen Garcia i Tony Redondo

Intèrprets: 
Begonya Ferrer (Pepita, Conxita i narradora)
Ramon Molins / Albert Garcia (Avelino, Jean Luc, Conxita i narrador)
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55 MINUTS

APROX.



Us agraden els diners? ... Molt?

LA HISTÒRIA

Els grangers d’aquesta  història no perdien el temps pensant en els diners i sempre 
repartien el poc que tenien amb qui més ho necessitava, però un dia va arribar una 
gallina a la seva granja i va pondre un ou d’or. 

Us imagineu si us passa a vosaltres?
LA GALLINA DELS OUS D’OR és una història que conta que el diners són un “cuento”.

Després de LA CAMISA DE L’HOME FELIÇ i LA NENA QUE VIVIA EN UNA CAPSA DE 

SABATES, ZUM- ZUM TEATRE posa en escena una bonica història sobre la riquesa, 

la pobresa i l’avarícia. 



Un conte sobre...
la pobresa

la riquesa

la gallina dELS OUS D’OR

“Hi havia una vegada dos pobres grangers 
que tenien el costum d’acollir al seu corral 
totes les aus que arribaven extraviades a 
la seva granja”

“Un dia va arribar una gallina a la granja que va 
canviar la seva sort, una gallina de plomes molt 
blanques”

“La riquesa va donar lloc a l’avarícia i la felicitat es 
va convertir en desgràcia destruint la vida dels dos 
grangers”.

“Aquella gallina ponia un ou cada dia! La pobresa es va convertir 
en riquesa i els grangers van començar a viure una vida de luxe 
i excessos”

“Tot i viure en la més absoluta pobresa, 
compartien el poc que tenien amb qui més 
ho necessitava”
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