Tria el teu
abonament familiar.
Ara és més fàcil
que mai!

I PROPERAMENT A LA
PROGRAMACIÓ FAMILIAR...

CAFETERIA RESTAURANT DEL TNC

09/02/17 — 26/02/17
El somni de Gulliver
Roland Olbeter
#elsomnidegulliver
Un clàssic transformat en una sorprenent
òpera interactiva amb autòmats
+10 anys

Noves tapes i platillos
per compartir. Per gaudir
abans o després de
la funció. I també els
menús «Express» i «Bon
vivant», sense esperes
amb reserva prèvia abans
de la funció. Reserves:
933 065 729.

18/03/17 — 09/04/17
Zaquizamí
Cia. Roberto G. Alonso
#zaquizamí
Un espectacle vitalista en què
les joguines abandonades cobren vida
+6 anys
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#perseguidorsdeparaules
#TNCdetothom

Encara no sé quina és la meva paraula preferida.
Hi ha un vers del poeta Ángel González que diu: A veces,
las palabras se posan sobre las cosas como una / mariposa
sobre una flor, y las recubren de colores nuevos. Crec en el poder
misteriós de les paraules, en la seva força atàvica que no
sé d’on neix. Crec en el present dels infants, en la seva capacitat d’imaginar nous mons i d’establir noves regles del joc.
Crec que el llenguatge és una font inesgotable de plaer,
de pensament, de bellesa...
Quan vam començar a assajar Els perseguidors de paraules teníem molt clar què volíem. Volíem explicar una història
d’aventures, on tothom –adults i nens– pogués divertir-se.
D’aquesta manera la Noa hauria de creuar el Bosc de les
faltes d’ortografia, orientar-se pel Desert del Silenci o descobrir l’Habitació secreta de la H. (La H no cal pronunciar-la
perquè existeixi).
Volem que Els perseguidors de paraules encomani les
ganes d’apropar-se a la lectura, a les paraules i a la seva vida
secreta. Perquè nosaltres també estem plens d’interrogants,
de punts suspensius, de barbarismes, de dies que tenim
la certesa de ser superlatius!
Però si les paraules desapareixen tal com ens han
vingut a avisar els apòstrofs, desapareixerà també el pensament, la bellesa, el plaer i tots nosaltres, perquè –ho vulguem
o no– estem fets de les nostres paraules preferides.
I potser per això volem compartir Els perseguidors de
paraules, perquè no ens cansem mai de perseguir paraules,
d’acompanyar-les i sobretot d’estimar-les.

Marc Artigau i Queralt
Autor i director

