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EL
TRENCANOUS
de Pyotr Ilyich Txaikovsky
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Un espectacle musical de titelles
per a nens i nenes de 0 a 8 anys
………………………………………………………………………………………………………………………………

PRESENTACIÓ
Amb la voluntat, com sempre fem, de
portar-vos la música clàssica i l'òpera
allà on sigueu, us presentem una
versió en titelles d'aquest clàssic de la
música i el ballet.
Un autèntic conte dels d'abans, amb
prínceps, dracs i molta màgia. Ple de
delícies musicals i melodies que de
ben segur que us seran familiars.
Deixa't seduir per l'encant d'una
història clàssica i una música eterna.
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LA COMPANYIA

SOBRE L'ESPECTACLE

La companyia de teatre LA PAPARRA
va néixer el 1990 oferint espectacles
d'animació infantil. Aviat, però, va
ampliar la seva oferta a les cercaviles
i les accions de teatre de carrer.

Txaikovsky va néixer l’any 1840 a Sant Petersburg. La
seva música és dramàtica i amb aires populars
russos. Els seus ballets El Llac dels Cignes, La Bella
Dorment o El Trencanous encara són avui en dia dels
més representats per tot el món, així com també les
seves òperes Eugeni Oneguin i La Dama de Piques.
El Trencanous neix per encàrrec del director del teatre
Mariinski de Sant Petersburg, que va encomanar a
Txaikovsky
Txaikovsky la música per a un ballet inspirat en una
història de fades anomenada El Trencanous i el Rei del Ratolins (1816).
De fet, l'espectacle es basa en l'adaptació que en va fer l'Alexandre
Dumas (pare) titulada El Trencanous de Nuremberg. La suite composta
per Txaikovsky va ser estrenada el març del 1892, recollint una molt
bona crítica.
La primera coreografia, encàrrec també del
director del teatre, va ser feta per Marius
Petipa i Lev Ivanov que utilitzaren a nens en el
paper de nens.
A diferència de la suite musical, l'acollida de
l'espectacle va ser molt dispar. Mentre uns
l'aclamaren, d'altres el criticaren fortament.
Malgrat tot, actualment per a les grans
Primers ballarins de l'espectacle
companyies de ballet americanes s'ha convertit
en un espectacle d'obligada representació al Nadal.

Actualment, LA PAPARRA ofereix una
línia de treball enfocada a les
empreses i una altra d'infantil i familiar
on s'inclou aquest espectacle.
LA PAPARRA es nodreix d'actors i
músics amb un ampli bagatge dins del
món del teatre de carrer, el teatre
infantil, el teatre musical, l'òpera, la
sarsuela, la música clàssica o el món
dels titelles. Actors i musics que, en
algun moment, han treballat per
companyies com Dagoll-Dagom, la
Cubana, el Gran Teatre del Liceu, el
Teatre Nacional o Comediants, per
citar les més destacades.
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FITXA DE L'ESPECTACLE
ORIGINAL
Autor:

Pyotr Ilyich Txaikovsky
(música)
Lev Ivanov i Marius Petipa
(coreografia)

Gènere:

Ballet

Estil:

Romanticisme Musical
Ballet Clàssic

Estrenat:

18 de desembre del 1892

Lloc:

Teatre Mariinski de Sant
Petersburg
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SINOPSI
És la nit de Nadal. En Drosselmeyer, un personatge sempre sorprenent,
arriba a casa de la Clara, la seva neboda. Com sempre per aquestes
dates, arriba amb un regal especial. Aquest any és un trencanous de
fusta en forma de soldadet amb un fantàstica història al darrere que el
seu oncle li explica.
Aquella mateixa nit, la Clara es desperta al sentir sorolls. És tot un
exèrcit de ratolins dirigit pel Rei del Ratolins En Rata IV en busca del
Trencanous. Quan els ratolins són a punt de començar les seves
malifetes, el Trencanous, cobrant vida i comandant un exèrcit de
soldadets de plom, ho impedeix. Tot i així, el Rei dels Ratolins
aconsegueix arraconar al Trencanous. Sort que la Clara reacciona i
junts aconsegueixen vence’l.
Per celebrar aquesta victòria, el Trencanous convida a la Clara al País
del Sucre. Allí, hauran de passar un munt d’aventures per aconseguir
trencar l’encanteri que converteix el Príncep en un Trencanous.

FITXA DE L'ESPECTACLE
Títol: El Trencanous
Gènere: Titelles
Any d'estrena: 2014
Lloc d'estrena: La Puntual (Barcelona)
Lloc d'acció: A casa de la Clara i al
País del Sucre.
Temes musicals de l'espectacle:
• Obertura
• Marxa
• Batalla
• Pas de Deux
• Dansa de la Fada de Sucre
• Dansa de les flautes de joguina
• Dansa xinesa (Tè)
• Dansa russa (Pals de Caramel)
• Vals de les flors
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FITXA ARTISTA

ASPECTES PEDAGÒGICS

Albert Doz:
Actor, cantant, manipulador i pianista.

Una de les virtuts de la música de Txaikovsky és la seva capacitat per
crear melodies d'una gran bellesa i a la vegada aparentment simples.
Són melodies que fàcilment podem recordar i cantar. En el cas de El
Trencanous, les Danses en són un bon exemple. Fixeu-vos com, a les
Danses, tota l'orquestració queda al servei de la melodia. Malgrat ser-hi
present i ser molt rica, l'orquestració queda “tapada” per la força de la
melodia. Aquesta claredat en melodies molt ben pautades, va facilitar la
seva aplicació a la dansa. A tall d'exemple ho podeu comparar amb
algun fragment d'obres de Brahms o Schubert, compositors coetanis.
Quina us és més fàcil de ballar? Perquè?.

Joan Forns:
Actor, cantant i manipulador.

FITXA TÈCNICA
Adaptació:
Albert Doz/Joan Forns
Direcció:
Albert Doz/Joan Forns
Producció:
La Paparra
Escenografia: Martí Doy
Titelles:
Martí Doy
Vestuari Titelles:Joana Uceda
Fotografia:
Pau Doz
Lloc a on representar:
Teatres, sales d’actes, espais
polivalents…
Necessitats:
Una presa de corrent ordinària.
Durada:

40 / 45 minuts
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D'altra banda, aquesta obra és un gran exemple de treball conjunt: de la
idea del director d'un teatre sobre un conte popular a l'època, encarrega
la música a un compositor i la coreografia a dos ballarins per crear un
espectacle totalment nou. És a dir, la literatura, la música i la dansa es
reforcen per crear l'espectacle teatral El Trencanous. I això sense
comptar amb el vestuari, els decorats i la feina dels mateixos actors
ballarins!.
Un altre aspecte és la desmitificació de la inspiració sense més ni més.
La majoria dels grans genis creatius musicals han hagut de crear en
base a encàrrecs. Se'ls hi encomanava compondre en base a un tema
(un conte, un valor, una emoció...) o un acte social (un casament, una
celebració litúrgica, una festa...). Per tant, la “inspiració” s'havia de posar
a treballar al servei de la feina demanada.

CONTACTE
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Albert Doz
Telf. 666.870.128

Joan Forns
Telf. 661.735.591

albertdozcastignani@yahoo.es

joan@lapaparra.org

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ALTRES ESPECTACLES DE LA COMPANYIA
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Rapunzel

L'Illa del Tresor

La Flauta Màgica
(titelles)

Mireu..., llibres!

Més informació a lapaparra.org
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La Flauta Màgica
(actors)

