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QUADERN DEL PROFESSORAT

INTRODUCCIÓ
El present quadern pretén donar al professorat un instrument de treball de
manera que l'assistència al teatre siga per a l'alumnat una experiència, a través
de la que puga adquirir coneixements i desenvolupar la capacitat de percepció
i la creativitat.
Vicente, el Pirata Valent és una bona eina per a connectar al xiquet - xiqueta
amb el món de les arts, la imaginació i les emocions. A més, ofereix elements
per a treballar en la varietat dels llenguatges (especialment els no verbals),
l'observació, els viatges com a manera de descobrir la vida i, sobretot, ens pot
ajudar a descobrir “coses”.
Les activitats que proposem en aquest quadern estan pensades per a realitzar
després de veure l'obra de teatre, aprofitant l'impacte motivador que suposa
per a l'alumnat l'assistència a una representació teatral.
Amb elles, busquem desenvolupar la imaginació i la creativitat de l'espectador.
Les edats a les quals va dirigida aquesta obra de teatre són similars, encara
que dins d'un ventall i sempre serà el professor l'encarregat de seleccionar-les,
dirigir-les i adaptar-les als seus alumnes.
Així, per exemple, aquelles que són orals i, per tant, més adequades als
alumnes de menys edat, poden passar a ser escrites per als alumnes una mica
més majors i al contrari.
Ens agradaria, també, recordar la importància de saber escoltar bé i la
necessitat d'educar a l'espectador en el fet d'anar al teatre. En l'apartat
PREPARANT-NOS PER A ANAR Al TEATRE, proposem una senzilla activitat
per a fixar l'atenció de l'alumnat. També és convenient plantejar unes normes
mínimes de comportament en un espectacle teatral.
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DOCUMENTACIÒ
1.1.- Sinopsi.
Una senzilla història, que té com a denominador comú la fantasia i el joc.
Un màgic espectacle que narra l'aventura imaginària d'un xiquet que compleix el major dels seus
somnis, ser pirata i viatjar al fons de la mar. Una proposta plena de màgia i il·lusió aconseguida
amb la tècnica de teatre negre i llum ultraviolada.
Una apassionant aventura plena de poètica visual i una fantàstica banda sonora que converteix
el nostre muntatge en un espectacle per als sentits.
“Passen i vegen, màgia i fantasia caminen de la mà en VICENTE, EL PIRATA VALENT”
1.2.- L'espectacle.
La Carreta ens presenta l'obra “Vicente, el Pirata Valent”, inspirat en el conte original de Ricardo
Alcántara, Francisco Guirado realitza una adaptació lliure en el qual desenvolupa un guió
teatral pensat per a xiquets i xiquetes de 2 a 6 anys en què utilitzem la fantasia i el joc com a eix
de la proposta.
Una proposta plena d'il·lusió aconseguida amb el Teatre Negre i la llum ultraviolada. Una màgica
tècnica que permet ocultar al manipulador que està vestit de negre, creant la fantàstica
sensació que els objectes i titelles tenen vida pròpia. Això ens ajudarà a construir un món
màgic on tot és possible, fins i tot viatjar al fons de la mar a lloms d'un dofí.
Parlem una mica del teatre de marionetes.
El Titella està en el principi del teatre, perquè titella són els símbols figuratius inicials, les
estilitzacions dels déus o les forces de la naturalesa, les primeres disfresses dels embruixadors,
les primeres màscares.
Una marioneta o un titella és una *figurilla o ninot que es governa de manera que semble que
el seu moviment és autònom. Es mostren en uns *teatrillos anomenats retaules. El seu moviment
s'efectua amb l'ajuda de molls, cordes, guants, filferros, fils, pals, mans i altres utensilis adaptats a
cada tipus de marioneta o titella.
La paraula marioneta indica sobretot la parla d'aquests personatges. En francés, uneix marionette
era un clergue que en les representacions religioses on apareixia la Verge, aportava la seua veu
fent-la aguda perquè semblara femenina. Les marionetes parlen sempre amb una veu aguda,
virolada i falsa.
Se sol usar indistintament el nom de marioneta i el de titella. La paraula titella és
onomatopeica, segons creuen els lingüistes, pel tu-tu que feien els actors amb un xiulet, al mateix
temps que movien els ninots.
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1.3.- La companyia.
La Carreta Teatre comença la seua marxa en 1985, formada per Manuela Montalvo Coronado i
Francisco Manuel Pérez Guirado. Durant aquests anys de labor professional, La Carreta ha
abordat diferents fronts, diferents disciplines teatrals a la cerca d'una estètica i un llenguatge
propi que ha estat marcat per un denominador comú: els titelles.
Els seus components han realitzat estudis i tallers monogràfics amb destacats professors
nacionals i internacionals, investigat i desenvolupat multitud de tècniques que han possibilitat la
posada en escena de 15 espectacles i dues sèries de televisió, a més de la realització d'una
exposició didàctica de titelles i marionetes.
Una altra constant en el treball de la companyia ha sigut la dedicació exclusiva a l'espectador
més jove. Amb aquest compromís, al setembre de 1998 La Carreta obri la primera sala privada
de teatre infantil d'Elx i crea una programació regular de teatre per a escolars.
Tota aquesta labor i prop de 3.000 representacions realitzades en diferents Comunitats
Autònomes i en Festivals Internacionals a França, Itàlia, Espanya, Portugal i Colòmbia, avalen
el seu recorregut i projecció.
1.4.- Fitxa artística i tècnica.
Autor: Francisco Guirado.
Actors-Titellaires: Amaya Ruiz Ortega i Antonio Ramón *Berbell *Gonell
Escenografia: Paco Pérez.
Il·luminació: La Carreta Teatre.
Vestuari: Manuela Montalvo.
Banda Sonora: Jorge *Gavaldá.
Marionetes: Manuela Montalvo i Paco Pérez.
Adaptació, guió i Adreça: Manuela Montalvo.
Producció i realització: La Carreta
1.5.- Webs de l'Espectacle
https://lacarretateatro.com/espectaculo/vicente-el-pirata-valiente-disponible-en-castella-ivalencia/?lang=es (Informació de l'espectacle, descàrrega de fotos, etc. en la nostra web)
https://www.youtube.com/watch?v=pfrl8h7x4lw
(Vídeo resumeixen de l'espectacle)
https://es.wikipedia.org/wiki/teatro_negro_de_praga
(Informació sobre l'origen del Teatre negre)
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2.- PREPARANT-NOS PER A ANAR Al TEATRE

2.1.- El decàleg del bon espectador
En el teatre, com en qualsevol altre espectacle, existeix un codi de comportament que consisteix en
unes normes que tots hem de conéixer i respectar. No es té la mateixa actitud veient la televisió a
casa, en família, que quan estem envoltats d'altres persones i l'espectacle s'ofereix en directe.
Amb la participació de tots, el professor o professora farà una llista en la pissarra de les normes de
comportament que segons vosaltres han de respectar-se.
Copieu aquestes normes en el vostre quadern o comenteu-les oralment i després compareu-les
amb el Decàleg del bon espectador que us proporcionarà el professor. Heu coincidit?
No oblideu posar-les en pràctica!
Decàleg del bon espectador
1. En primer lloc, informeu-vos bé de l'espectacle que veureu. A vegades, el que un s'imagina no
coincideix amb la realitat. El professor o professora us ajudarà.
2. Heu de ser puntuals. Arribeu almenys 15 minuts abans. Així, tindreu temps per a trobar el
vostre seient sense molestar a ningú.
3. Una vegada començat l'espectacle, no podeu abandonar el vostre seient. Si teniu necessitat
d'anar al servei, feu-lo abans o després de la representació.
4. El silenci és indispensable ja que els actors treballen per a vosaltres. No els distragueu amb els
vostres comentaris.
5. Aneu amb compte amb els esternuts i la tos, poden molestar molt als actors i també a la resta
de públic.
6. Per respecte als actors, no s'ha de menjar durant la representació. Guardeu les pipes i tota
classe de llepolies per a un altre moment.
7. Si l'obra no us agrada, no molesteu a la resta de companys que poden estar interessats en la
funció que se'ls ofereix.
8. Una causa urgent pot obligar-vos a abandonar la sala. En aquest cas, procureu que la vostra
eixida no provoque sorolls ni molèsties als altres.
9. Si, malgrat els esforços dels actors i creadors de l'espectacle, l'obra no us agrada, heu d'estar
en silenci en la vostra butaca per respecte al públic i a tots els que han *hacho possible la
representació.
10. L'aplaudiment, no les xiulades ni els crits, és la millor recompensa als actors que ens han fet
passar una estona agradable.
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3.- ACTIVITATS PER A DESPRÉS DE LA
REPRESENTACIÓ
3.1.- Expliqueu-nos, expliqueu-nos!
Després d'assistir a la representació de Vicente el Pirata Valent, fem recordar als xicotets d'entre
tres/quatre anys el fil de la bonica història que han vist. Serà una activitat divertida si els sabem
motivar amb el mateix codi amb el qual els ha arribat la història: amb titelles.
Tal vegada l'activitat els ajuda a guardar en les seues memòries moments i aspectes interessants de
l'obra que després comptaran a les seues cases.
Disposarem d'un parell de titelles de guant i farem preguntes a través dels ninots que motivaran als
xiquets a contestar i recordar d'una manera divertida i teatral.
Així, el ninot els dirà, per exemple:
• Sent, sent, m'he assabentat que heu vist una obra molt divertida. I a mi no em vau
portar... a veure, a veure, expliqueu-me, expliqueu-me. Us va agradar?Qui eixia?Eren ninots
com nosaltres? Eren animals? Quins?I qui més? Un lloro? Un peix? Un
polp? I què li passava a Vicente?, Com es fa amic del *Delfin?..., etc.
• Amb els més majors, es farà una cosa similar amb l'ajuda del professorat.
Proposem, a manera de guia, un possible relat de l'obra:
En l'obra que hem vist.
1. Recorda com comença la història:.......................................................................
2. Recorda com es munta el Vaixell de Vicente?.......................................................
3. Què porta Vicente en la Cara i al cap?........................................................
4. Qui acompanya a Vicente quan està en el vaixell?.............................................
5. Com és la cama de Pota Pal?
6. On es torna a trobar Vicente amb Pota Pal?
7. Com es fa amic del Dofí?
8. Què és el primer que es troba Vicente en el fons de la Mar?
9. A qui ajuda en el fons de la Mar?
10. Què troba en el Cofre del Tresor?
11. Que altres animals es fa amic
12. Què ocorre quan arriba de nou al seu vaixell?
13. Com és una Pirata més valenta?
14. ...
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3.2.- El que més i el que menys em va agradar
L'objectiu és conéixer l'opinió dels xiquets sobre l'obra de teatre que han vist. Per a això, el
professor preguntarà:
El que més em va agradar va ser .................................
El que més em va agradar va ser ............................................
El que menys em va agradar va ser .........................................
El més divertit va ser quan.......................................
El menys divertit va ser tanque amb clau .....................................
L'animal més simpàtic era .......................................
L'animal menys simpàtic era ....................................
La cançó i el personatge que menys em va agradar
La cançó o música més bonica era la que sonava quan....................
Si haguera de triar un personatge em quedaria amb .........
El més divertit era ..................................
El que podem aprendre d'aquesta obra és.............................................
3.3.-Aprenem a...
L'ésser humà i la Mar, una de les relacions que susciten més interés entre els éssers humans.
L'oportunitat de descobrir un món diferent i en molts casos quasi inexplorat.
Imaginem que podem viatjar al fons de la Mar i descobrir el que allí hi ha.
• Aprenem a escoltar.
• A observar als animals sense molestar-los
• Aprenem a observar les diferents plantes marines.
3.4.- Qui ens ajuda a nosaltres?
Us proposem treballar un dels grans valors que té l'obra que hem vist: el poder la imaginació, el
respecte als altres i cap a la naturalesa.
Vicente, el Pirata Valent, ha aconseguit complir un dels seus majors somnis “Viatjar al fons de la
Mar” el que aconsegueix ajudant al Dofí i on viu diferents aventures portant-se bé amb els
animals que habiten en el Fons de la Mar.
• Aprofitem per a treballar amb els xiquets que el bon comportament envers els altres
li reportarà coses bones en la vida. Ressaltant la necessitat d'ajudar als altres perquè
ser ajudat quan un ho necessite.
• Proposarem a els/as xiquets/as que es posen per parelles per a fer una dinàmica o taller on
cadascun ajude a a l'altre. Per exemple: Un tanca els ulls i l'altre li farà de guia, evitant que xoc
amb res ni ningú.
3.5.- Trobem un Gran Tesoro.
Us proposem realitzar un Tresor, crear una caixa i ficar dins tot allò que ens agradaria
trobar o en el qual cadascun dels alumnes i alumnes deposite en l'un objecte que continga un
gran valor per a ell o ella.
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3.6.- Ens disfressarem
Treballant amb la imaginació podem recrear el nostre propi fons de la mar. Us proposem
que us construïu disfresses de pirates amb el seu pegat en l'ull i el seu mocador al cap. També
podeu fer una vaixell i pintar-ho.
3.7.- Cantarem
En la pàgina web de l'espectacle podeu descarregar-vos les cançons i les partitures de les
cançons de l'espectacle en castellà i en valencià creades especialment per Jorge
Gavaldá.
http://lacarretateatro.com/compania/index.php/vincente-el-pirata-valiente/
3.7.1 – Lletra cançons.
VICENT EL PIRATA VALENT
Jo soc Vicent,
El pirata valent.
Amb el meu vaixell bergantí
Vaig veloç com un dofí.
Jo soc Vicent,
El pirata valent,
I somni amb viatjar
Fins al fons de la mar.
De la mar. De la mar. De la mar.
CANÇÓ DE PATAPALO
Jo, jo, jo.
Soc el més dolent.
Jo, jo, jo.
Soc un pirata
Dolent de bo de bo,
Com a dofins,
Com a balenes.
Ñam, ñam, ñam.
Soc Patapalo.
Jo, jo, jo.
Soc el més dolent.
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CANÇÓ DE POSIDÓ
Em dic Posidó,
Jo era el rei de la mar,
I en el meu trident
S'ha trencat una dent
I no el puc arreglar,
Ai, ai, ai.
I en el meu trident
S'ha trencat una dent
I no el puc arreglar.
Ai, quin dolor,
Que profund pesar,
Si al trident li falta una dent
No hi ha rei de la mar.
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3.7.2 – Partitura de las canciones
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