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Dossier  

Un espectacle de 
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Totes tenim històries per explicar.
En aquesta ocasió, el públic explicarà una història i veurà com els intèrprets
la representen.
A partir d'aquestes històries pararem atenció als conflictes dels
personatges, veurem què passa i què podria passar; i com seria tot plegat si
la vida fos un joc en què tots i totes hi posem les regles...
T'atreveixes?

 

I què, i què? és un espectacle de Teatre Fòrum, i com a tal, consta de dues parts: les
escenes de teatre i el fòrum. Al principi de l’espectacle – o en el moment de la
contractació en funció de la demanda- es tria una problemàtica social, a partir de la
qual el públic plantejarà diferents anècdotes o experiències que hagi viscut.
Situacions difícils, violentes o complexes, que no tenien una resolució fàcil.

Dalt de l’escenari, donarem vida a aquestes històries, explorant les situacions
quotidianes per a entendre-les des d’una mirada global. En un segon moment el
protagonisme recau en les persones del públic, que passen a ser espectactrius.
Participaran de manera activa en el debat i tindran l’oportunitat de pujar a l’escenari
per a provar noves idees o estratègies, possibles solucions als problemes que tenen
els personatges que encarnen. Així, es converteix en un assaig col�lectiu per a l’acció
real, una forma de transformar la realitat des de la possibilitat de provar.
Si la realitat es pugués dibuixar al nostre gust... com seria?
Explica'ns la teva història i la portem a escena

Descripció de l'espectacle



Àrees Educatives
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Educació per la ciutadania. 
Drets Humans. 
Educació per la salut.

Temes que tracta
Racisme,
LGTBIfòbia,
violències de gènere, 
bullying, 
etc.



I què, i què? es planteja com un full en blanc en el qual és el públic qui hi aporta el
contingut, partint sempre d’una problemàtica social.  

En el moment de la contractació, l’organisme contractant ha d’especificar la temàtica
desitjada a la cooperativa NUS. Aquesta pot ser una de les temàtiques ja treballades
des de NUS (gènere, violència, discriminació, conflicte i poder) o una proposta
nova. En aquest últim cas, en funció de l’especificitat de la demanda, es farà una
reunió entre ambdues parts per tal de definir les necessitats de recerca i
documentació sobre la temàtica.

Sobre els continguts
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Vols més informació? 
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Mira aquest vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=_yDGzsROUKM&t=1s


Repartiment | Miquel Simó, Rocío Manzano, Blanca G. Lladó
Dinamització | Magalí Permanyer
Continguts | Magalí Permanyer i Rocío Manzano
Vestuari | Cinta Moreno
Escenografia | Bàrbara Massana
Creació col�lectiva inicial | Andrea Calsamiglia, Magalí Permanyer, Mireia
Scatti i Miquel Simó, Rocío Manzano

Fitxa Artística
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Fitxa Tècnica

Durada  | 2 hores (aproximadament)
Nombre d’assistents | De 20 a 100
Edat | S'adapta al grup però està recomanada a partir de 13 anys (1r ESO)
Espai | Teatre o espai escènic
Muntatge | 1:15 h abans i 0:30h després
Necessitats tècniques | Il�luminació i equip de so adequat, amb entrada
minijack



NUS Teatre som una companyia integrada dins la Cooperativa NUS formada per un
equip interdisciplinar de professionals de les arts escèniques i el món social. Des de
NUS desenvolupem accions i processos transformadors, des de la creativitat i la
cura, per tractar temàtiques socials i visibilitzar i transformar les relacions de poder. 

Tenim una trajectòria de gairebé deu anys, vivint el Teatre com una eina de
transformació social que, més enllà de les temàtiques que aborda, crea una nova
forma de relacionar-nos amb els espectadorxs per fer front als reptes socials. 

Des d’una perspectiva feminista i comunitària, en els nostres espectacles ens 
 agrada explorar els límits, tergiversar formats, combinar disciplines... Barrejar les
nostres eines, per fer visible allò invisible, per sacsejar sense moralitzar.

CV NUS Teatre
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