
la  vida  és  un  joc,
juguem-hi l..



SIMPLICITATS

la  vida  és  un  joc,
juguem-hi l.

Simplicitats és el fruit d'un desig: el de proposar un teatre on l'adult 

pugui anar acompanyat dels més petits. On ambdós gaudeixen més 

enllà de les edats; un espai de trobada on el petit d'ara i el petit que 

portem dintre es troben.

ElEl consum està present de manera visible i invisible a les nostres 

vides, en el nostre quotidià. Des de Xucrut Teatre volem posar la 

mirada en la relació amb els més petits: omplir-los de més coses de 

les que necessiten pot privar-los d'altres descobertes en el seu       

aprenentatge.

LaLa nostra relació amb el consum transcendeix als diners, i és capaç 

d'omplir tots els buits, tots els silencis.... nosaltres creiem que  és, 

precisament en el buit, on l'imaginari simbòlic de cadascú pot  

créixer i desenvolupar-se.

Simplicitats omple aquest buit, i ho fa des del  joc, des de l'humor, 

des de les històries compartides,... és una cita amb la senzillesa: un 

reclam per compartir una estona de joc a l'abast de qualsevol. 



Els protagonistes són dues persones del servei de neteja que durant 
l'estona de l'esmorzar aprofiten per compartir els seus dubtes 
entorn la criança; quins contes contar, com gestionar la quantitat de 
regals dels més menuts,... en paral.lel entraran en un món imagi-
nari on el plaer de jugar serà el gran triomfador. 

Aquesta vegada desde Xucrut Teatre proposem, un cop més des de 
l'humor, un espai on oblidar-nos del pas del temps, on allunyats del 
consumisme el joc no té edat  ni preu

Més que parlar d'alternatives proposem un espai on veure-les,    
construir-les, tocar-les, jugar amb elles. Així doncs, donem l'opció 
de contractar l'espectacle sol o acompanyat d'una exposició de jocs  
i joguines fetes amb materials reutilitzats i  de forma molt senzilla. 
Un espai a on grans i petits juguen  abans i després de l'espectacle.

sinopsi

l’espectacle i més



Guió  Xucrut Teatre

Equip humà
Actor i creador  Albert Requena  
Actriu i creadora  Ainhoa Roca
Vestuari Dolo Navas
Fotografia Veronica Ramilo i Ainhoa Roca
Disseny gràficDisseny gràfic L'Estudi Amagat

Format Espectacle de petit format amb possibilitat de fer-ho en 
espais escènics sense teatre.
Públic Des dels 5 anys  fins als 99  i més enllà.
Durada 45 minuts

Necessitats tècniques
-1 tècnic/a 
-Cambra negra amb dues cametes a cada banda.-Cambra negra amb dues cametes a cada banda.
-Mides escenari: 8 metres (entre parets); 6 metres (boca del teatre); 
4 metres (fons) *
-Telar: per a llums dues vares (preferentment electrificades); 
una vara / barra / pont frontal.

* Aquestes mides són les ideals. Per a reduccions i plànol de llums 
contacteu amb la companyia. 

ContacteContacte

Miren Rekondo 699 53 05 35
Ainhoa Roca 667 83 38 35

 

xucrutteatre@pangea.org
www.xucrutteatre.org

fitxa tècnica




