
 

      

 

  

 

                              

 

                       Una història vertadera 

Una producció per reconèixer, mitjançant 

la fabulació teatral, la realitat del 

maltractament infantil. 

                                                  

 

                       

 



 

        

 

 

 

Introducció 

Malauradament, els mitjans de comunicació cada dia ens expliquen 

algun cas de violència contra els infants: assetjament escolar, 

bullying, violència o persecució entre iguals, abús de poder, abús 

sexual, conductes abusives, intimidació, maltractament relacional...  

La terminologia és variada i el patiment, la pressió o l’abús que 

s’infringeix, també. Encara que sempre parteix de la mateixa 

situació: un desequilibri del poder o la força. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

 

 

Pere Fullana director de l’ESADIB . 

Pepa Horno psicòloga infantil. 

A partir de les idees i informacions aportades per Pepa Horno el director 

actor i actrius van creant  l’espectacle i aconsegueixen fer arribar d’una 

manera planera la problemàtica. 

 

Pepa Horno                             Pere Fullana 

           

 

 

 

“...Excelente trabajo actoral...El público infantil 

disfruta las travessuras mientras los papás captan 

mensajes más sutiles...”  

Emili Gener . Última Hora 

 

 



 

        

 

Muntatge 

Na Berta i na Maria ajuden en Pau a contar la seva història: des del 

naixement, com infant abandonat, passant per la recerca d’una 

família que l’aculli, un episodi d’abús greu, la impossibilitat 

d’adaptar-se a l’escola i la recerca, ben àrdua i difícil, d’una mare que 

resideix en un altre país.  Els tres amics, amb en Pau relatant en 

primera persona i interpretant el seu propi paper, narren aquesta 

història utilitzant els mecanismes del conte fantàstic, amb 

personatges distorsionats per una caricatura al mateix temps amable 

i clara. En Pau, després d’una aventura espectacular, descobreix la 

possibilitat de superar episodis que li produïren ferides greus, però 

que va poder vèncer a través de la confiança en la gent que 

l’estimava. “Una història vertadera” és, alhora, un conte d’aventures 

i un viatge cap a la superació dels abusos. Una  història real que, 

encara que contada en clau de faula, ens parla de temes que hem 

d’aprendre a encarar des de tots els caires possibles, entre d’altres, el 

teatre. 

En un espai escènic senzill, que permet gran varietat de canvis, tres 

intèrprets  molt versàtils representen situacions extretes de la 

realitat més contemporània utilitzant diferents estils que van des del 

teatre d’ombres al clown i el bufó.  

 

 

El desemparament infantil vist des d’un distanciament que permeti 

als infants espectadors reconèixer-lo sense haver de retratar 

directament el cas d’una manera excessivament òbvia. Una 

producció feta per reconèixer mitjançant la fabulació teatral les 

realitats que, explicades d’una altra forma, serien difícils d’assimilar. 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectes d’inclusió social 

El projecte de “Una història vertadera” té la voluntat d’establir 

diferents nivells de col·laboració amb entitats socials relacionades 

amb aquesta temàtica, així com ho va fer l’anterior producció, 

“Hannah dels tres països”, i en especial amb el projecte 

MIGRACIONS que lidera la Fundació Teatre del Mar amb el 

suport de La Caixa. 

 

 

 



 

        

 

 

Quins són els objectius de l’obra? 

Objectiu general 

L’objectiu principal és suscitar i generar les preguntes adequades per 

rompre el silenci i fer visible el fenomen, exposar-lo davant un 

públic que n’és víctima potencial per ajudar-lo a reconèixer aquestes 

situacions i per ajudar-lo a afrontar-les en cas que sigui necessari, 

tant si les pateix com si veu que algú altre n’és víctima. 

 Condemnar, i ensenyar a condemnar, la violència. 

 Prevenir ser víctimes.  

 Desenvolupar l’empatia. 

 Prevenir la intolerància, el sexisme, la xenofòbia. 

 Verbalitzar els conflictes emocionals per solucionar-los. 

 Gestionar les emocions. 

 

 

 

  

Oferim una guia didàctica per als alumnes de primària amb                                

l’assessorament pedagògic de: 

 

                                          PEPA HORNO 

 

www.pepahorno.es 

www.espiralesci.es

http://www.pepahorno.es/
http://www.espiralesci.es/


 

      

 

Fitxa artística 

Intèrprets 

TOMEU BLANCH 

ALBA FLOR 

PATRICIA MORALES 

Escenografia 

JORDI BANAL 

Il·luminació 

JUANRO CAMPOS 

Vestuari 

BEL CIREROL 

Dramatúrgia i direcció 

PERE FULLANA 

Assessorament lingüístic 

CARME PLANELLS 

Tècnic de llums 

JUANRO CAMPOS 

 

Disseny gràfic 

TATÚM 

Promoció i comunicació 

SANTI CELAYA 

Producció executiva 

JORDI BANAL 

 

Teatre de la Sargantana va néixer l’any 1996 com a línia de 

teatre infantil d’Iguana Teatre, amb la voluntat de fer un teatre de 

creació pròpia per a nins i nines i adolescents basat, sobretot, en el 

desenvolupament d’històries amb valors culturals i humanistes per 

estimular la imaginació del públic. 



 

        

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

Distribució: 

Jordi Banal Farré tels. 656 953 580. 971 246 200  

info@iguanateatre.com 

Carrer de Llucmajor 90, Palma 07006 

www.iguanateatre.com 

          

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

http://www.iguanateatre.com/


 

        

 


