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Mowgli, el libro de la selva
ORIGEN DEL PROJECTE
Guió i adaptació de Francisco Pérez Guirado
Basada en el relat original de Rudyard Kipling “EL LLIBRE DE LES TERRES VIRGENES”
El Llibre de la Selva, una creació teatral en el llenguatge de les marionetes, és una adaptació
per a públic familiar que, respectant el relat original de Kipling, simplifica el catàleg de
personatges i el curs de la història.
L'objectiu és aconseguir un espectacle àgil i entretingut en el qual es reforça el missatge
primordial: la importància de tindre una família que et dona suport, que et vol i que t'educa i en
el qual es revelen de manera entranyable els dos grans valors que tanca el relat de Kipling:
l'amistat i la fraternitat.
Al final, “El Llibre de la Selva” tanca una moralitat senzilla i bella: el xicotet salvatge ha de
tornar amb els seus, amb els humans, però mantindrà per sempre el seu amor i respecte cap
als animals que li van cuidar i li van ensenyar a ser, paradoxalment, “un bon home”.
Els personatges de l'obra, excepte els dos narradors, són titelles de diferents grandàries i
textures pel que presentem breument l'origen d'aquest màgic món a través del qual arriben als
xiquets tantes belles històries.
Tot un clàssic que reflecteix comportaments i valors humans, com l'amistat, la generositat, o el
rancor.
Una història que gira sobre l'acceptació i el respecte a les diferents races i espècies.
Una reflexió sobre l'equilibri i les lleis de la naturalesa.
Versions disponibles: castellà.
Espai: Salas o espais similars.
Edat recomanada: Per a campanya escolar de 3 a 9 anys.
Per a públic familiar a partir de 3 anys.
Duració: 50 minuts.
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SINOPSI
Mamà Lloba està cuidant de les seues lobatos quan, per casualitat, troba a Mowgli, un xicotet
abandonat en plena selva.
“…Només és un cadell, i té dret a viure i ser protegit”-.
Ho alleta, ho cuida i ho educa com a un altre llobató més.
Però Sehere Kham, el tigre, reclama la seua presa i adverteix que un dia ell cadell serà un
xiquet, i el xiquet, un home.
– “…Llavors ell serà meu”.
Com qualsevol altre llobató, *Mowgli és instruït en la Llei de la selva per *Baloo, l'os bru. Així,
aprén a conviure amb la resta d'animals en harmonia amb la naturalesa. La seua relació amb
*Baloo li ensenya, a més, el vertader valor de l'amistat.
Però passa el temps i Mowgli es fa major.
“…Ara la Selva és un lloc perillós per a ell”
Ja no és un cadell, és un xiquet, un humà i ha d'estar amb els de la seua espècie. *Sehere
*Khan torna després d'ell. El xic ha d'enfrontar-se a ell si vol salvar la vida. I és precisament
aquesta situació la que ho porta a trobar-se amb la seua vertadera naturalesa d'home.
El seu enginy, destresa i intel·ligència, li permeten eixir indemne d'aquesta última aventura en la
selva de Sehonee.
Des d'aqueix moment, viurà en el poblat al costat dels altres homes, però Mowgli mai oblidarà
als seus amics els animals i cada nit de lluna plena tornarà a la selva per a comptar l'aprés i
udolar al costat dels seus germans els llops.

ENLLAÇ D'UN RESUM DE L'ESPECTACLE:
https://www.youtube.com/watch?v=vCSbgsQ5lHE
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FITXA ARTÍSTICA
Basada en el text original de Rudyar Kipling “EL LLIBRE DE LES TERRES
VIRGENES”
Adaptació de: Francisco Pérez Guirado.
Producció: La Carreta Teatre
Direcciò: Paco Pérez
Escenografía i espai escènic: Paco Pérez
Títelles i vestuari: Manoli Montalvo
Iluminaciò: José Manuel Cerdeiriña
Banda sonora original: Jorge Gavaldá
Actors manipuladors: Manoli Montalvo i Paco Pérez

FITXA TÉCNICA
ESCENARI A lA ITALIANA
CAMARA FOSCA
QUATRE POTES
MESURES: 7 MTS D'AMPLE, 5 MTS DE FONS, 4 MTS D'ALT
SO:
P.A . ADEQUADA A l'ESPAI
CD AMB ACTE CUE
MESA SO ESTEREO AMB 3 EIXIDES MICRO I DOS EIXIDES CD
3 MICROFONÍA INALAMBRICA DE SOLAPA O DIADEMA
MESA DE LLUMS PROTOCOL DMX 5 PUNTES
IL·LUMINACIÓ
25 PC 650
8 FRESNELL 1000
8 RETALLADES ETC 750
24 CANALS DE DIMER
PROTOCOL DMX 5 PUNTES
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GALERIA D'IMATGES
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