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L’ESPECTACLE
POLZET

Els clàssics ho són per la seva capacitat de resultar
contemporanis en qualsevol temps. POLZET és un
conte en el qual un nen menut i enginyós salva a tots
els seus germans i a la seva família, després que els seus
pares desesperats hagin hagut d'abandonar-los al bosc
per falta de recursos.
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I SI ELS PARES,
FOSSIN ELS NENS
I ELS FILLS, ELS ADULTS?

ABANDONAMENT
Són molts els temes que Perrault aborda amb aquest
conte; la relació entre el bé i el mal, la generositat, la
bondat, i sens dubte, el tema principal en la nostra
versió: l’abandonament, perquè POLZET es contextualitza en una situació que estableix paral·lelismes molt
clars i molt crus amb la societat actual.
Qui busqui el Polzet de Perrault trobarà el que busca,
com també ho farà qui desitgi trobar una visió nova i
estimulant. Divertida per als nens i nenes i commovedora per als adults, (encara que potser resulti al contrari), presentem el conte a través de la relació d'un fill
amb el seu pare. I és per això que aquest és un espectacle especialment ideat per a pares i fills, per a mares i
filles (feu les combinacions que vulgueu). Segons
diuen, els contes es van inventar per a dormir als nens i
despertar als adults, però …i si els pares fossin els nens
i els fills els adults?

DIVERTIDA
COMMOVEDORA
PER ALS INFANTS,

PER ALS ADULTS
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