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DOSSIER INFORMATIU

QUAN NINGÚ MIRA
SINOPSI
Kento té 10 anys i un problema: demà
ha de lliurar l’autorització si vol anar de
viatge a Portugal amb la classe. Però
està espantat. I si es perd per Lisboa? I
si ha de preguntar pel Museu de Ciència a algun policia i no l’entenen? I si ha
de fugir d’un assassí a l’hotel en plena
foscor?
La diferència entre allò que imaginem
i allò que és real sovint és ben petita.
Kento passa moltes hores sol a casa.
Tantes que li dóna temps en una mateixa vesprada de córrer al costat dels
raràmuri, a Mèxic; de conviure i aprendre a pescar amb els inuit, el esquimals
del Pol Nord; i de tocar el didjeridú amb
els aborígens australians.
Quan torna de l’escola i la casa fa eco,
quan ningú mira, rep la visita de Noemí, una amiga molt especial que el coneix de cap a peus. Amb ella viu, cada
dia, una aventura diferent que l’ajuda,
quasi sempre, a resoldre les dificultats
amb què es troba.
https://www.youtube.com/
watch?v=78wJhOwuAoY

DIRIGIT A: famílies amb xiquets de 7 a 11 anys
DURADA: 50 minuts
IDIOMA: valencià o castellà
NECESSITATS TÈCNIQUES
Espai mínim 3x5m
Presa de corrent 220V
Espai per canviar-se els actors

CONTACTE:
656 280 874
esclafitteatre@gmail.com
esclafitteatre.org

QUAN NINGÚ MIRA
ASPECTES RELLEVANTS DE L’OBRA
IMAGINACIÓ I JOC
Kento crea un món de màgia íntim que li
permet traslladar-se a qualsevol part del
món, transformar-se en qualsevol persona i fins i tot, inventar Noemí, una amiga
i companya de joc.

EMOCIONS
La tristesa, la ràbia, l’alegria, la por,
l’assertivitat... dibuixen un món
d’emocions i pràctica de sensacions
on Kento exterioritza les seues pròpies
inquietuds.

QÜESTIONS DE GÈNERE
Kento i Noemí intercanvien els rols considerats tradicionals: és ella qui encarna el
paper més proactiu i ell, el pusil·lànime.

TOLERÀNCIA
Kento i Noemí viatgen pertot arreu i
s’acosten a cultures i pobles ben diferents amb els quals empatitzen.

QUAN NINGÚ MIRA
FITXA ARTÍSTICA
Obra: Quan Ningú Mira
Autors: Joan Nave i Emma López
Direcció: Magda Labarga
Disseny d’il·luminació i espai sonor: Ciru Cerdeiriña
Producció: Esclafit Teatre
Actors:
Kento: Joan Nave
Noemí: Emma López
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QUAN NINGÚ MIRA
QUI SOM
La companyia Esclafit Teatre està formada
per actrius i actors professionals que provenen de diversos àmbits de l’escena teatral.
El grup aposta per l’autoproducció de projectes i per dramatúrgies de collita pròpia
com a manera de fer més personal l’aproximació del teatre als col·lectius que sovint no
tenen contacte amb les arts escèniques.
Esclafit Teatre té la voluntat de crear nous
públics i de dignificar l’escena com l’art on
la societat es mira a l’espill. Per això, aposten
per la formació dels jóvens i la seua implicació en projectes teatrals i acadèmics.

JOAN NAVE
El meu nom és Joan Nave. Sóc actor. Estime
el teatre des que tenia 6 anys. No he volgut
fer res més en la meua vida.
M’endinse en aquest apassionant món, principalment, des de tres llocs: com a actor, com
a autor de textos dramàtics i com a formador de tècniques teatrals en l’àmbit educatiu
(Universitat d’Alacant, CEFIRE, etc).
Hi ha hagut jurats que han considerat que
havia de rebre premis d’interpretació (Millor
Actor Vila de Mislata i Alacant a Escena, els
dos al 2011) i com a autor (Sambori Universitari 2010 i Evarist Garcia 2103_Diputació
d’Alacant).
Vaig crear la companyia Esclafit Teatre a partir d’un sentiment de gratitud: per tornar-li
a l’escena tot el que ella ha fet per mi.

QUAN NINGÚ MIRA
EMMA LÓPEZ
Sóc Emma i em fascinen les històries. Potser per
això he dedicat mitja vida a viure-les a través de
qualsevol manera al meu abast: el teatre, els contacontes, la xafarderia, l’escriptura, els somnis...
Aquesta passió per les històries m’ha portat a llocs
que no podria haver imaginat: a Cuba, Colòmbia
o Perú com a narradora de contes; a treballar com
actriu en algunes companyies ben conegudes
com La Carátula, La Cía Ferroviaria, Teatres de la
Generalitat, Pot de Plom o Saineters, i fins i tot a
muntar la meua pròpia companyia, El Sprint de la
Tortuga, per explicar allò que necessitava traure
de mi.
Ara, sota l’auspici d’Esclafit Teatre i amb l’ajuda
inestimable de Joan Nave em convertisc en dramaturga a quatre mans, i gaudisc com
una babau encarnant Noemí, una amiga imaginària, l’alter ego de Kento, en aquesta
estupenda obra (encara que estiga malament que ho diga jo) Quan Ningú Mira.

“Quan ningú mira és una obra
de teatre idònia per a l’Educació
Primària perquè reflecteix de manera molt divertida el mecanisme
d’aprenentatge i superació més
potent: el joc.”
M. Carmen Albarracín, psicòloga.
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