Estenedor	
  Teatre	
  
C/	
  Noguera	
  Pallaresa,	
  10	
  bxs.	
  08014	
  Barcelona	
  
657	
  854	
  168	
  	
  |	
  932	
  967	
  311	
  
www.estenedor.com	
  	
  |	
  	
  estenedor.teatre@gmail.com	
  

	
  
NOM ESPECTACLE: QUIXOT
Fitxa Didàctica

ACTITUTS, VALORS I NORMES DE CONVIVÈNCIA
COMPORTAMENT QUE CAL TENIR DAVANT D'UN ESPECTACLE TEATRAL:

Respectar els espectadors i el treball dels artistes i no prendre part de cap
distracció. Saber què significa ser espectacdor, gaudir de tot el el que es
veu i es diu a l'escenari i participar només quan es demani.

PROPOSTES DIDÀCTIQUES CONCRETES:
LLENGUA I LITERATURA
a) Comentar l'obra col.lectivament i realitzar preguntes de comprensió
- De què tracta aquesta història?
- En quina època ocorren els fets?
- L'acció és ràpida o lenta?
- Qui és el protagonista? Com és? Quins altres personatges hi apareixen?
- Qui és Sansón Carrasco?
- Qui vol "desfacer entuertos"?
- Dulcinea del Toboso existeix de veritat o és una idealització de Don Quijote?
- Qui crema els llibres i per què? Quins exemplars es salven de la foguera?
- Què pense el Rodamón de la gent que llença llibres a les escombreries?
- Quines idees penseu que l'autor vol transmetre al públic?
- Resumiu l'argument en poques paraules.
b) Els idiomes de l'obra "Quixot/Quijote"
Miguel de Cervantes va escriure la "Don Quijote de la Mancha" en llengua castellana. A
l'espectacle que ofereix la Cía. L'Estenedor apareixen el català i el castellà d'una manera
força definida.
- Marqueu l'ús d'un i de l'altre idioma en relació a la figura del Rodamón.
- Penseu que la llengua castellana que se sent durant l'espectacle és el mateix l'idioma que
es parla en l'actulitat?
- Cerqueu expressions llingüístiques actuals per a les locucions relacionades a continuació:
A fe mia!, Vive Dios...!, Vuesa merced, por ventura!,
- Traduïu al castellà modern les següents arcaismes: aquestas, agora, Mozuela, rapaz/a,
aferruzado, luenga, presto.
c) La Descripció Literària
- Feu una descripció detallada de qualsevol personatge de l'obra.
Dos exemples de descripció del mateix autor:
"Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de
alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha
veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni
menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos mal acondicionados y peor puestos,
porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni
grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no
muy ligero de pies..."
Miguel de Cervantes, Novelas Ejemplares I
"... que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo
corredor.
Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años; era de complexión recia, seco
de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza"
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
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MEDI SOCIAL , HISTÒRIC I CULTURAL
- Feu una petita biografia de l'escriptor Miguel de cervantes: on i quan va nèixer, com era
l'Espanya de la època , les conseqüències de fer-se soldat, el conjunt de la seva obra, els
artistes contemporanis (de shakespeare a Lope de Vega; de Velazquez al Greco), etc.
MEDI NATURAL
Contaminació i reciclatge
Introducció al tema.
El desenvolupament de la indústria ha permés el
creixement econòmic de molts països. Cal tenir
present que la immensa majoria de productes que
utilitzem diariament han estat fabricats a través
d'una activitat industrial, des d'una llibreta a una
taula, un vehicle o un televisor. No obstant, aquestes
avantatges tenen un alt preu: la indústria ha
transformat i transforma el paisatge natural i la vida
del ser humà. Aquesta transformació pot ser
positiva, com a motor de la economia, i negativa,
com activitat que contamina: Residus que no sempre desapareixen del tot, productes
secundaris que neixen durant el procés industrial, productes de
combustió, etc.
- Feu un petit treball d'investigació sobre les possibles mesures
pràctiques que la legislació de cada país pot adoptar per tal de
mimetitzar els efectes de la contaminació derivada de les activitats
industrials. Per exemple: instal.lació de depuradores, insonorització de
màquines, control de vessament de fums.
- Feu un petit debat amb la qüestió següent: Per què cal reciclar?
- Tots els titelles i l'escenografia de l'obra "Quixot/Quijote" estan fets
amb materials trobats a les escombreries. Anomeneu els objectes
que configuren diferents personatges o els diferents elements del
quadre teatral. Per exemple: El molí de vent és un paraigües; les
palmeres que hi apareixen quan arriben a Barcelona són uns
plomers, etc

LA TRANSCENDÈNCIA ÈTICA DEL QUIJOTE
Introducció al tema:
Cervantes va afirmar moltes vegades que el seu primer objectiu, al escriure la seva cèlebre
obra, era mostrar als lectors de la època els disbarats de les "les novel.les de cavalleries",
però, tot i que el "Quijote" n'ofereix una paròdia d'elles, també és un relat que supera la
invectiva contra aquella mena de llibres. I no només per la seva riquesa i complexitat de
contingut i la seva estructura i tècnica narrativa, sinó pel seu ampli ventall de lectures i
d'interpretacions: des d'una obra de humor, a una burla del idealisme humà, des d'una un
cant a la llibertat, a la afirmació de la relativitat de tot el que té a veure amb l'ésser humà.
- Els dos personatges centrals, Quijote i Sancho, constitueixen una mena de síntesi del ser
humà: Sancho representa els valors materials, mentre Don Quijote representa la defensa
dels ideals. Penseu que tots els éssers humans viuen amb aquesta dualitat?
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- Podríeu concretar en què circumstàncies apareixen uns i altres valors?
- Penseu que Don Quijote és un boig? Per què?
- Si la resposta és afirmativa, quan es fa més evident la seva
bojeria?
- Penseu que Sancho Panza és un boig? Per què acompanya a
Don Quijote en els seus viatges?
- Don Quijote i Sancho Panza són amics? Per què? Com definiríau
el terme Amistad.
- Don Quijote vol portar a terme els seus particulars ideals de
justícia. Què vol dir el concepte de Jústicia?. Podríeu anomenar
causes justes i causes injustes de la vostra vida quotidiana.
MEDI ARTÍSTIC VISUAL I PLÀSTIC
A l'obra "Quixot/Quijote", tots els personatges i tota la escenografia han estat construïts
amb objectes que la gent llença al contenidor d'escombreries: l'escenari és una taula de
planxar, el molí de vent és un paraigües, etc.
- Munteu un petita obra de teatre amb tota mena de material reciclat.

