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1 Introducció

A) ELS AUTORS:
A la companyia vam triar uns autors representatius d`entre els segles XVI i XVIII d’Europa per tal de fer possible la nostra funció. Ací te’ls
presentem!

SHAKESPEARE
William Shakespeare va nàixer a Anglaterra en 1564 i va morir a Anglaterra en 1616. Va ser dramaturg,
actor i poeta anglés dels segles XVI i XVII.
És considerat l’escriptor més important en llengua anglesa. I és l’autor més representatiu del Teatre Isabelí.
A les seues obres estan plasmades totes les emocions i passions que l’ésser humà pot experimentar.
Un dels seus textos més importants i coneguts és la tragèdia “Romeo i Julieta” (1597) i que a més apareix
a la nostra obra, on podràs veure la famosa escena del balcó, (que podríeu llegir-la a classe o a casa).
També té altres tragèdies com “Hamlet”, “Macbeth”, “Otel·lo”, i comèdies com “El mercader de Venècia”,
“Somni d’una nit d’estiu” o “Nit de reis”. A més destaca “La tempesta” obra de caràcter fantàstic.
Moltes d’elles van ser representades al Globe Theatre, un dels teatres més importants de Londres, assentat
al West End, la zona on es situen els teatres.
Et recomanem que veges la pel·lícula “Shakespeare in Love” dirigida per John Madden.
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MOLIÈRE
Jean-Baptiste Poquelin, és a dir, Molière va nàixer a París, França en 1622 i va morir a
París en 1673. Va ser dramaturg, autor, actor, comediògraf i humorista francés del segle
XVII.
És considerat el pare de la Comédie-Française, primer i únic teatre públic francés i amb
companyia d’actors pròpia. Molière continua sent un dels autors més representats hui
en dia.
Principalment escrivia comèdia, com “El misantrop” (1666). Podràs veure a la nostra obra
una escena de gelosia entre els seus protagonistes Alceste i Celimena. També destaquen
“L’avar”, “Tartuf ” o “El malalt imaginari”.
El temes més tractats a les seues comèdies són la moral i la crítica social al voltant dels
excessos.

GOLDONI
Carlo Goldoni va nàixer a Venècia, Itàlia en 1707 i va morir a París en 1793. Va ser
un dels pares de la comèdia italiana del segle XVIII. Va escriure principalment
comèdies teatrals i òpera.
Les seues obres encaixen molt bé dins d’un estil teatral anomenat Commedia
dell’Art, una forma de representació còmica, mig improvisada on els personatges
són arquetips i porten a la cara una mitja-màscara.
A la nostra proposta podreu veure una escena d’una de les seues obres: “Els
enamorats” (1759) on els protagonistes, Fulgenci i Eugenia, porten la màscara i
es mouen com en la Commedia dell’Art.
També destaquen “El criat de dos amos” o “L’hostalera”.
2

Els Viatges d` #ALEXiELENA

TIRSO DE MOLINA
Fray Gabriel Téllez, és a dir, Tirso de Molina va nàixer a Madrid en 1579 i va morir a Soria
en 1648. És un dels dramaturgs més importants del Barroco Espanyol, segles XVI i XVII.
A més va ser poeta.
Principalment escriu comèdies d’embolics, com “Don Gil de les calces verds” o “El
vergonyós en palau”.
Se li atribueix l’obra “El burlador de Sevilla” (1617), creant així el mite de Don Joan; de la
qual farem referència en la funció i podrem veure una seqüència mítica.

LOPE DE VEGA
Lope Félix de Vega Carpio va nàixer a Madrid en 1562 i va morir a Madrid en 1635. Va ser
un dels poetes i dramaturgs més importants del segle d’or espanyol. Segles XVI-XVII. Dins
del Barroco Espanyol.
Va escriure sonets, novel·la, tragèdia i centenars de comèdies entre les que destaca “La dama
boba” (1613) que junt a la tragicomèdia de “El cavaller d’Olmedo” (1620) a la nostra obra
configuren el rap final de la funció.
Lope de Vega va renovar el teatre i va assentar la regla de les tres unitats al teatre: unitat
d’espai, de temps i d’acció. I la divisió de les obres en tres actes. És un dels nostres millors
autors teatrals, reconegut al món sencer.
També destaquen les comèdies: “La vídua valenciana”, “Els bojos de València”, “El gos de
l’hortolà” i la tragèdia “Fuenteovejuna”.
Et recomanem les pel·lícules “El perro del hortelano” de Pilar Miró i “Lope” dirigida per A.
Waddington.
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B) LA NOSTRA PROPOSTA:
Teatro del Contrahecho és una companyia emergent professional valenciana que s’ha submergit en la producció d’Els viatges
d’#ALEXiELENA. Una proposta de teatre juvenil, que apropa el teatre clàssic als joves mitjançant les noves tecnologies i les xarxes socials,
amb el propòsit de posar un espill davant de les noves generacions per mostrar que el teatre clàssic no queda tan lluny i que sí és interessant.
Sinopsi: #ALEXiELENA, dos companys de pis, realitzen uns viatges reals i virtuals al passat, al voltant del segle XVII, a llocs com Anglaterra,
França, Itàlia o Espanya. Vos atreviu a descobrir com compaginen la seua realitat amb la ficció...?

Només amb 2 actors donarem vida a 10 personatges. Dos contemporanis: Alex i Elena. I 8 personatges clàssics de les obres del autors
anteriors, on els vestuaris funcionen com una part arquitectònica de l’escena, lligant-les a través del fascinant món de la tecnologia.
A més utilitzem diferents disciplines artístiques com la Commedia dell’Art, el rap, la dansa clàssica i la dansa contemporània, l’esgrima
escènica, el vers, les ombres xineses i l’audiovisual.

C) DECÀLEG DEL BON ESPECTADOR:
1Informa’t bé de l’espectacle abans d’assistir.
2Ser puntual.
3No abandonar el seient. Podeu anar al lavabo abans i després de la funció. Si necessites eixir de la sala, fes-ho de la manera més
silenciosa possible.
4El silenci és molt important. Tracta de no parlar per no molestar als actors i companys.
5Recorda apagar el mòbil, l’alarma del rellotge i qualsevol altre dispositiu.
6Dins del teatre no es pot menjar ni beure. Recorda fer-ho abans o després de la funció.
7Respecta les instal·lacions del teatre.
8Al teatre es conten històries, estigues atent de tot allò que ocorre a l’escenari per a descobrir els personatges i el seu món.
9Els actors treballen per a tu, si t’ha agradat l’obra pots aplaudir al final.
10- Conta i comparteix la teua experiència. Torna prompte al teatre, t’esperem!
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2 Activitats abans d’anar al teatre

1. Posa el nom de cada part del teatre al costat de cada número.
PATI DE BUTAQUES
VARA
TRAMOIA
PROSCENI
CICLORAMA
ESCENARI
BAMBALINA
FOS
CORDES
FOCUS
TELÓ
BASTIDORS

2. Per parelles, a actuar! Imagina que parles amb un amic o amiga que fa molt que no veus, per Skype o per telèfon, has d’escollir.
Eix i mantingues una conversa improvisada i inventada entre els dos on no pots veure al company. En el cas de l’Skype has
d’imaginar-te que la veus, si és el cas del mòbil pensa on estàs i perquè telefones.
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3. Vas a veure una obra de teatre clàssica-contemporània. Llig estos versos de “El burlador de Sevilla” de Tirso de Molina en veu alta i intenta
expressar-los amb les teues pròpies paraules (en prosa) i en primera persona. Es tracta d’una declaració d’intencions o d’una batalla a duel?

		
Vivo en vos, si en el mar muero.

Ya perdí todo el recelo
que me pudiera anegar,
pues del infierno del mar
salgo a vuestro claro cielo.
Un espantoso huracán
dio con mi nave al través,
para arrojarme a esos pies,
que abrigo y puerto me dan.
Y en vuestro divino oriente
renazco, y no hay que espantar,
pues veis que hay de mar a amar
una letra solamente.

4. Ara a la inversa! T’atreveixes amb el vers? Fes una estrofa de quatre versos amb rima que incloga el següent significat: “Jo estic capacitat per fer tot
allò que m’abelleix, aconseguisc tot el que vull i espere que mai ningú es creue pel meu camí perquè em batré a duel”.
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3 Activitats després d’anar al teatre

1. Uneix amb fletxes AUTOR amb el seu PAÍS i la seua OBRA.
SHAKESPEARE			 ANGLATERRA		
“Els enamorats”
MOLIÈRE				 ESPANYA			“Romeo i Julieta”
GOLDONI				 ITÀLIA			“El burlador de Sevilla”
TIRSO DE MOLINA			
ESPANYA			
“La dama boba”
LOPE DE VEGA			
FRANÇA 			
“El misantrop”

2. Cada ovella amb la seua parella. Posa el nom del personatge complementari al seu costat.
JULIETA
DON JOAN
ALCESTE
EUGENIA
ALEX

3. Fes una sinopsi de la funció. Màxim 4 línies.
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4. Opinió personal:
a) Proposa altre títol a l’obra.
b) Amb quin personatge et sents identificat? Per què?

c) Si fores ALEX o ELENA a quina escena clàssica preferiries viatjar? Per què?

5. Vertader o Fals:
a) Alex és el personatge pro-tecnològic.
b) Alceste i Celimena són els personatges contemporanis de l’obra.
c) Celimena té gelosia de Fulgenci perquè ell se’n va amb altres pretendentes.
d) Els companys de pis d’Alex i Elena es diuen Borja i Inma i ambdós apareixen a l’Skype.
e) Don Joan ha patit un naufragi i Tisbea li socorre.

6. Podries omplir els buits d’aquest monòleg de “El cavaller d’Olmedo” de Lope de Vega?
			
Amor, no te llame AM _ _
			
el que no te corresponde,
			
pues que no hay M _ _ERIA adonde
			
imprima forma el favor.
			
Naturaleza, en rigor,
			
conservó tantas ED_ _ ES
			correspondiendo AMIST_ _ _ _;
			que no hay A _ _MAL perfeto
			
si no asiste a su conceto
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la unión de dos VOL_ _ TA _ ES.

V

F
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7. Quina és la bona resposta?
a) Molière és un dramaturg francés del segle...
		
- XV
		
- XVI
		
- XVII

b) Shakespeare és un autor...
		
- americà
		
- britànic
		
- italià

c) El teatre del segle d’or espanyol està escrit en...
		
- vers
		
- prosa
		
- narrativa

d) En la disciplina teatral de Commedia dell’Art els personatges poden anar
amb...
		
- màscara de nas
		
- mitja màscara
		
- màscara completa

e) Com es fan les ombres xineses?
- Opció 2

- Opció 1

- Opció 3
Pantalla
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8. Reconeixes a aquests dos personatges? Necessiten tornar al passat. Ajuda’ls dibuixant-los amb un vestuari clàssic.

9. Analitza la següent estrofa de “La dama boba” de Lope de Vega. Recorda les sinalefes, número de síl·labes, art major o menor, rima assonant o
consonant, tipus de poema, figures retòriques...
			¡Amor, divina invención
			
de conservar la belleza
			de nuestra naturaleza,
			
o accidente o elección!
			Extraños efetos son
			
los que de tu ciencia nacen,
			
pues las tinieblas deshacen,
			
pues hacen hablar los mudos,
			
pues los ingenios más rudos
			
sabios y discretos hacen.
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Una vegada analitzats, arriba el moment de rapejar-los davant de la classe, t’animes?
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Més info...!

teatrodelcontrahecho@gmail.com
El Teatro Del ContraHecho
@Contrahecho_Val

