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Des-concert
de Joan Soler

PER AL LECTOR...
El que acabes d´obrir és la portada d´un
llibre diferent. Un llibre que a més de llegir
i imaginar, pots viure a la teua pell. Tens al
davant dues obres de teatre. I com totes les
obres de teatre, aquesta ha estat escrita per
ser representada. De fet, l’han representada
xiquets i xiquetes com tu.
Encara que aquesta ha estat la meua intenció, si no és la teua, de la mateixa manera, pots gaudir de la seua lectura i divertir-te
amb les peripècies i desgavells dels seus personatges.
Algú va dir que el teatre és una mentida feta
com si fos realitat. També, és com el cinema
en tres dimensions i, a més a més, no cal posar-te ulleres de colors. Llegint i fent teatre
pots ser qui no ets, viure en èpoques diferents i gaudir d´aventures que mai no hauries
pogut imaginar...
Aquesta i ara és la teua oportunitat!
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ACTE ÚNIC
ESCENA 1
DIRECTOR.- Senyores, Senyors, Madame
et Monsieur, Ladies and Gentlemen... hui
interpretarem per a vostés la suite No 2
de Tchaikovsky. Els pregue silenci.
SILENCI.- Em toca… Em toca...
DIRECTOR.- Que no,
que eres el silenci…
SILENCI.Però tu
has dit

D.O.P.H.
Departament d’Objectes Perduts
per la Humanitat
de Joan Soler
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ACTE ÚNIC
ESCENA 1
(Ixen dos actors/actrius amb titelles de
ratolins barallant-se, fins que se n’adonen
que hi ha públic).
RATOLÍ 1.- Que em tornes el meu formatge!
RATOLÍ 2.- No vull.
RATOLÍ 1.- Que me’l dones! Que me’l vull
menjar!
RATOLÍ 2.- Que no! Que t’he dit que no!
RATOLÍ 1.- (Adonant-se’n que hi ha públic)
Ai! Molt bona vesprada tinguen vostés.
RATOLÍ 2.- El primer ser educat.
RATOLÍ 1.- Estan bé? Estan còmodes? Els
falta alguna cosa?
RATOLÍ 2.- La segona cosa ser amables.
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Des-concert
Un director que vol dirigir, unes notes que volen sonar
i un silenci amb imaginació. Un concert desconcertant
que està ple de sorpreses. Amb aquestos ingredients
es creen unes partitures plenes d’harmonia i diversió
per a creixer jugant a fer teatre.

D.O.P.H
Imagineu un lloc on es puguen reunir tot allò que la
gent va perdent cada dia? Doncs sí. Eixe lloc existeix.
És el Departament d’Objectes Perduts per la Humanitat. En les seues oficines podreu trobar tot un munt
d’objectes que de ben segur vos faran buscar els amos
que els van perdre i actuar i divertir-vos amb ells.

A partir de 7 anys

