CIRCULAR TEATRE CATALÀ
Mirall trencat – Curs 2018-19
Propietari: Coordinació Batxillerat

Obra de teatre en català
MIRALL TRENCAT, a càrrec de la Cia Mea Culpa
Participants: Alumnes de 1r i 2n de Batxillerat.
DIA:
Dimecres, 27 de març
HORA: 12:00 h.
LLOC: Teatre l’Amistat de Mollerussa.
PREU: 8€
DESCRIPCIÓ i OBJECTIU DE L’ACTIVITAT:

L’obra de Rodoreda és de gran interès per als alumnes de batxillerat, que tenen Mirall trencat com a
lectura prescriptiva de les matèries comunes de llengua i literatura catalana.
Objectius:
- Motivar els alumnes a llegir la lectura prescriptiva Mirall trencat.
- Apreciar l’obra literària, analitzar-la i comprendre-la.
- Donar a conèixer el context històric, social i cultural de l’època en què transcorre l’obra i la vida de
l’autora.
- Apropar els alumnes al llenguatge teatral per estimular la seva capacitat d’observació de l’obra i
del treball dels actors.
Argument:
L’Obra de teatre està basada en la novel·la Mirall trencat, de Mercè Rodoreda, una obra cabdal de la
literatura catalana. Ens explica la tràgica història d’una família barcelonina de principis del segle XX, plena
de premonicions i records. La mort, el pes de la nostàlgia i els secrets són els conceptes clau de la nostra
dramatúrgia. Evocarem a l’escenari els fragments de vida, els quals estaran carregats de multitud de
detalls simbòlics: la infantesa, les joies, el mirall, el jardí… Tots ells enriquiran un univers poètic on les
imatges projectades d’aquests elements eixamplaran la nostra mirada i la nostra emoció vers aquesta
magnífica novel·la. (Més informació: http://www.meaculpa-teatre.cat/mirall-trencat/ )

----

El termini de pagament és fins ----

diumenge, 24 de març
El pagament de la sortida s’ha de fer mitjançant la web de l’escola http://www.mollerussa.lasalle.cat/
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