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LA BALA PEPETA

CONTES DE PAU I PER LA PAU
PER A TOTS ELS PÚBLICS.
ESPECTACLE INFANTIL A ON UNA BALA AMB PROBLEMES
EXISTENCIALS S’ADONA DE QUE ESTÀ FETA PER MATAR ELS
HUMANS, I AIXÒ NO ESTÀ GENS BÉ...

SESSIÓ A CÀRREC DE XAVI DEMELO, NARRADOR ORAL, ACTOR I ESCRIPTOR DE CONTES.

ESPECTACLE INFANTIL

NECESITATS
TÈCNIQUES:
Espai escènic: Espectacles
adaptables, millor terra o tarima,
prop del públic. La porta d’entrada
hauria d’estar darrera dels
assistents.
Muntatge: 30 min.
Disponibilitat: Tot l’any,
possibilitat de fer-la amb piano.

SESSIÓ DE 4 CONTES:

La sessió comença amb un conte anomenat “La
bala Pepeta”, conte publicat de’n Xavier
Demelo, arxirepresentat per tota Catalunya, en
el qual una bala destinada a matar manté un
diàleg amb el sol, que li farà veure tot el mal que
pot fer i la farà canviar de trajectòria i de destí.
Li segueix un conte amb un clar sentit
mediambiental que a la vegada és una bonica
metàfora sobre la solidaritat. S’anomena “La
sopa de pedra”.

So: Equip de so en espais grans
amb connexió per micròfon sense

Després arriba el torn d’una bonica llegenda

fils tipus diadema. El micro el

budista: “Els tres vellets”, conte que parla,

portem nosaltres i allargo de

també de manera metafòrica, de les coses

corrent.

veritablement importants a la vida,
contraposades amb les ambicions materials i

Il·luminació: La suficient perquè

l’ansia de poder malauradament tant presents a

es vegi el narrador. Llum tènue de

la societat moderna.

públic.
S’acaba la sessió amb un conte divertit i una
Desmuntatge: 15 min.

mica escatològic que agrada moltíssim a nens i
nenes anomenat “La iaia i les netes”, sobre els

Durada: Aprox. 55 min.

incidents que passa una iaia “moderna” per anar
a passar els nadals a casa de les seves netes

Personal: Encarregat de sala.
Altres: Dues ampolles d’aigua.

bessones.

