Marta Gorchs

Sinopsi

Edat recomenada: DE 6 MESOS A 3 ANYS

Durada: 35 minuts.

A davant de la casa de la nena petita Nina Nana hi ha un arbre de fulles color de tardor. Fulles seques,
sonores que Nina Nana fa sonar tot trepitjant-les quan surt de casa. Se’n va a casa de la seva àvia amb
tren. Durant el trajecte aprendrà cançons i haurà de resoldre endevinalles. Un cop a casa l’àvia, oh
sorpesa! La millor amiga de l’àvia, la Cucaracha Martina, és allà preparada per explicar el que li ha
passat.
Com la Nina Nana acabarem la sessió a bord d’un tren cantant i caminant, per acabar envaïnt l’espai de
la narradora i convertint-se en protagonistes finals de la sessió.
“Vermell, groc i marró”és una sessió de contes populars i de tradició oral, explicats amb suport d’un
ukelele i de petits instruments de percussió.
Contes mimats, contes cantats,contes musicats.
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Els contes
La nena petita Nina Nana

Orígen: Líban
Sinopsi: Nina Nana viu en una caseta
petitona. Un matí fa un pastís petitó i el posa
a l’ampit de la finestra. El lladre arriba i roba
el pastís. La nena petita Nina Nana s’enfada
molt i se’n va a veure el Sr.Jutge per explicar-li
el que li ha passat. Seguint les instruccions
del Sr.Jutge la nena petita Nina Nana
aconseguirà que els lladres no gosin mai més
anar a robar a les cases on hi viuen nenes
petites Nina Nana.

La Cucaracha Martina

Orígen: Cuba
Sinopsi: La Cucaracha Martina un dia
escombrant la seva caseta troba dos dinerets.
Decideix comprar-se coloret per les galtes i
un pintallavis vermell. Es posa el seu millor
vestit i surt al balcó per veure passar els
animals. Així desfilen cinc animals per sota
del seu balcó i li demanen matrimoni. La
Cucaracha Martina decideix, després de
sentir-los cantar, casar-se amb el Ratoncito
Pérez. Un diumenge la Cucaracha Martina
deixa el seu espòs a casa amb una cassola al
foc. Ai la cassola, ai el Ratolí!

Cançons i contarelles:

Sr.Polze / Quisserina / Ball Manetes / Nina Nana
/ El Vent / la tardor/ la castanyera
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La Narradora
Actriu, creadora, narradora.

Les seves creacions combinen hàbilment narració,
veu cantada i moviment. Llicenciada en Art Dramàtic
per l'Institut del Teatre de Barcelona, especialitzada
en Teatre Gestual, Marta Gorchs ha begut de totes les
fonts possibles de l’espectacle en viu. S’ha format en
l'art d'explicar històries a la Maison du Conte a
França i després amb Praline Gay-Para, amb qui ha
publicat el llibre “Patouffèt”, Ed.Didier Jeunesse.
Atreta per l’art del mim estudia amb Ane Denis, Denis
Boulanger i Francine Alepin Omnibus (Québec),
Michele Monetta (Itàlia) i Ivan Bacciochi (París).
Completa la seva formació amb Claire Heggen i Yves
Marc – Théâtre du Mouvement (París) amb un
projecte d’especialització en dramatúrgia corporal.
La Marta també és ballarina, la dansa la fa vibrar. S’ha
format a l’escola Ramon Solé, La Caldera, La Piconera
(Barcelona), École Peter Goss (París), la Visiva,
Deltebre dansa i l’Animal a l’Esquena. Enamorada del
circ des de fa molt de temps treballa en l’àmbit del
circ a Ca l’Estruch de Sabadell des de l’any 2008.
Comparteix el seu coneixament a través de cursos
monogràfics de moviment vinculats al teatre amb
Ferran Utzet o amb la narració oral. Ha actuat en
places, teatres, carpes, biblioteques…i ha dirigit i
coreografiat diversos espectacles (circ, teatre i
teatre d'objectes), entre els quals "La Nina del cap
Pelat" d’Engruna Teatre, coproducció Festival
Temporada Alta (2011). Acompanya processos
creatius d’artistes de teatre, dansa i circ
És directora artística de la Cia.Sifó que va fundar el
2007 amb Agustí Cardona. Les últimes creacions de la
companyia: Maüra, Filla de la Terra, Estrena
Temporada Alta 2014; La Vela, històries del circ, per
l’Estruch de Sabadell 2016-2021 i actualment en
creació de l’espectacle “Sabates vermelles”.
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Marta
Gorchs

Fitxa tècnica
Durada: 35 minuts
Espai escènic: 3m per 3m.
Espai recollit i silenciós, lluny de zones de pas o de portes practicables.
Arribada a l’espai: 1h abans de l’hora d’inici de l’activitat.
Número d’espectadors: grups de 20 nens com a màxim amb la presència
d’adults, siguin mestres o pares.
Aigua
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