SINOPSI I OBJECTIU

La Sara i el Nil són dos adolescents que se segueixen a Instagram,
malgrat no conèixer-se en persona. Aquest anonimat els permet
compartir coses que tal vegada no s’atrevirien a dir cara a cara, a la
vida real. El Nil agafa confiança i explica a la Sara els seus
problemes i alguns dubtes personals. Finalment, confessa que
està patint assetjament per part d’un company de classe, fet que li
fa plantejar-se algunes sortides que posen la Sara en estat d’alerta.

L’objectiu d’aquest espectacle és visibilitzar les agressions que succeeixen a l’entorn escolar i
prendre consciència de la responsabilitat individual i col·lectiva que tenim la ciutadania.
Augmentar la sensibilitat i el coneixement de pares, professors i joves, amb independència de
que hagin estat víctimes, agressors o testimonis.

ASSETJAMENT ESCOLAR A CATALUNYA

Segons l’estudi sobre la situació del bullying realitzat per
la Fundació Barça a través d’Adolescents.cat, el 54% dels
adolescents catalans han estat en casos d’assetjament
escolar, directa o indirectament, com a agressors, víctimes
o testimonis. El 20% dels enquestats afirma haver patit
abusos físics i psicològics.

46%
54%
d’adolescents
afectats

L’estudi també ressalta que les xarxes socials multipliquen
la difusió de missatges humiliants, els quals agreugen
encara més el patiment dels afectats.
Les conclusions principals de l’estudi són:
• No és fàcil de detectar: els adolescents
indiquen que el professorat "percep una acció
puntual, però no la trajectòria de l'agressió".
• És un dels problemes que més preocupa als
adolescents: un 55% considera probable estar
exposat al bullying en el futur.
• Alguns adolescents no saben on demanar
ajuda.

• Només un 20% demanaria ajuda al
professorat. Alguns joves creuen que la
resposta dels mestres acostuma a ser: "És
cosa de nens, ja deixaran de molestar-te".
• Provoca un intens sofriment, segons reconeix
el 90% de les víctimes. “Ens ensenyen coses
útils, però no el més important: respectar-nos
entre nosaltres, tolerar-nos”, assegura una
víctima.

L‘ESPECTACLE

Títol

Strawberry Frappuccino

Idioma

Català

Format

Teatre de text

Durada aproximada

50 minuts

Públic

Adults i joves a partir de 13 anys

Valors i temes

La comunicació, l’autoestima, el valor de l’amistat, la
cerca d’identitat en l’adolescència, usos potencials i
perills de les xarxes socials, usos potencials i perills del
telèfon mòbil.

Web de l’espectacle

theamateurscompany.com/strawberry-frapuccino

Fotografies

https://www.dropbox.com/sh/kl4qspqknclfgat/AACdAicI3ejwenGlmtXrpvNEa?dl=0

Vídeo tràiler

https://vimeo.com/333914467

FITXA ARTÍSTICA

Guió i direcció Ivan Andrade
Intèrprets Maria Calderó i Stefán Halldórsson
Direcció artística Clara Bes
Disseny de software Alexandre Dupuis

(*)

Fes clic als noms per conèixer la trajectòria de l’artista.

COMENTARIS DEL PÚBLIC
Aquesta obra va ser presentada el 27 d’abril del 2019 al cicle “Al Forat: Teatre des d’una altra
perspectiva” de nunArt, on el públic podia deixar comentaris sobre les diferents propostes. Això
van dir de Strawberry Frappuccino:

“Fresca i agosarada. Moltes felicitats!”
“Extraordinària actuació. M’ha emocionat.”
“Meravellosa. Molt bona representació de l’adolescència i de la por.”
“Fantàstica. Necessària. Bona combinació d’elements audiovisuals i text.
Hauria de presentar-se als instituts.”

DADES TÈCNIQUES

Espai necessari (amplada, profunditat)

6 x 4 metres

Temps de descàrrega i muntatge estimat

60 minuts

Temps de desmuntatge i càrrega estimat

45 minuts

So i llum

L’espectacle no té requeriments específics en
quant a llum. Podem fer-lo amb quatre focus
blancs.
Només ens cal una PA per amplificar el so de
la música que fem servir.

TECNOLOGIA APLICADA A L’ESCENA

Amb Strawberry Frappuccino hem volgut fer una obra per a tothom, però especialment
adreçada als joves. Amb un llenguatge i dispositiu escènic amb els que els joves s’identifiquin
immediatament.
Strawberry Frappuccino consta de cinc escenes. A les quatre primeres, els
actors es comuniquen a través del telèfon mòbil, gràcies a un software
especialment dissenyat per a l’espectacle. Els espectadors segueixen
la conversa gràcies a una pantalla sobre la qual es projecta el diàleg.
Això permet als joves identificar-se amb la situació, i observar com
ens comportem quan tenim un mòbil a la mà: què fem amb el cos,
com utilitzem la nostra atenció i, el més important, la distància que pot
existir entre allò que escrivim i allò que realment sentim o expressem
amb el cos.
A la cinquena escena, els personatges es troben cara a cara. És llavors quan podem apreciar i
sentir les diferències qualitatives entre una comunicació cara a cara, cos a cos, i una a través del
mòbil. Els avantatges i mancances d’una opció i l’altra.
Aquesta no és una obra, però, que critiqui la comunicació a través del mòbil. Al contrari, en Nil
troba en la Sara algú que l’escolta, algú en qui pot confiar i compartir tot el que li està succeint. I
serà gràcies a la Sara, i a la comunicació que permet les xarxes socials, que en Nil trobarà algú
amb qui parlar dels seus neguits… i compartir-los, finalment, en persona.

L’ A U T O R I D I R E C T O R E N P A R L A

Sempre he pensat que el teatre per a joves sovint mancava de
força i que els personatges acostumaven a ser tractats de forma
infantil, com si la intel·ligència emocional de l’espectador jove
fos diferent o inferior a la de l’adult. Crec que nens i joves
deixen clar, sovint, que disposen d’una intuïció, capacitat de
reflexió i sensibilitat com a mínim iguals a la de molts adults. Per
això, quan escric una obra per a públic jove, la penso i l’escric
exactament igual que si fos per a públic adult.

Strawberry Frappuccino parla, entre moltes coses, sobre
l’assetjament i el suïcidi juvenil. No tenia la certesa, però, que
aquests fossin temes de molta vigència a casa nostra.
Posteriorment, parlant amb els actors (de 18 i 20 anys), vaig
entendre que estava equivocat. L’autodestrucció, ja sigui en la
seva vessant més radical (el suïcidi) o bé en altres vessants
(alcohol, drogues, violència) està a l’ordre del dia, encara avui, a
tots els estrats de la nostra societat. Els actors de l’obra em van
parlar de coneguts que es trobaven en situacions semblants a la
del Nil. Consideraven que era un tema de molta rellevància, avui, a
Catalunya.

Ivan Andrade

trajectòria
The Amateurs apareix amb la intenció de crear produccions de petit i mitjà format, i
desenvolupar un treball d’investigació que recuperi l’essència i potència del teatre. Fins
ara, ho hem fet de la següent manera:
2016

Després que l’Ivan Andrade finalitzés un Màster en Dramatúrgia
i Direcció a la Royal Holloway University of London, fundem la
companyia i iniciem el que serà la nostra primera producció:
A Little Prince, una adaptació contemporània de la famosa
novel·la de Saint Exupéry, presentada a Brighton, Londres i
Ludlow, i nominada a alguns premis (guanyadora d’un) dins
del circuit fringe del Regne Unit.

“A” repeteix en silenci la coreografia de la peça 5. Queda enmarcada, ara sí, pel retall càlid que indica la
seva càpsula d’hibernació. Tot comença a refredar-se. La música continua, cada cop més lenta, fins que, a
poc a poc, també aquesta comença a glaçar-se amb una nota suspesa. El soroll del buit etern. La foscor.
Per sempre.
Final.

2017

En residència a la Nau Ivanow, donem el tret de sortida a Un
Nou Inici, segona producció de la companyia, on la
investigació de la presència escènica pren més rellevància,
i vertebra un procés d’assaig que dura més d’un any. La
peça de teatre-dansa s’estrena al Festival de Creació
Emergent de Barcelona nunOff, passa pel
CROQUIS_BCN2016 de la Sala Beckett, i viatja al Festival de
Teatre de París Rêves d’abant l’Aube.
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2018

La nostra investigació ens porta a Taiwan, on iniciem un nou
procés de treball, amb el suport del Tsung Yeh Arts & Cultural
Centre i la Tainan National University of the Arts. Ripples és un
espectacle de teatre dansa experimental que busca, des
d’una lentitud i monotonia intencionada, un alt nivell
d’intensitat i presència escènica. Una exploració del temps i la
velocitat a la societat que presentem després de sis mesos de
treball davant d’un públic entusiasmat amb la proposta.

2018

Primera mostra de El Cos Conscient, que ens obre les
portes a mostrar aquest treball a alguns indrets d’Austràlia,
i crear noves sinergies amb companyies de teatre,
institucions i centres de recerca amb les que actualment
planegem nous projectes de col·laboració i
desenvolupament per al futur.

2019

A l’actualitat, estem assajant a Barcelona l’obra en tres actes que
presentem en aquesta proposta: Partícules paral·leles
connecta tres històries que tenen lloc a tres indrets del món
(Japó, EEUU i Catalunya). En elles, fem una recreació d’un
fenomen descobert per Albert Einstein, anomenat
“embolic quàntic” (quantum entanglement). Segons
aquesta hipòtesi, existeixen partícules que, tot i estar
situades a punts molt distants de l’Univers, poden
desenvolupar un comportament paral·lel (és a dir, qualsevol
estímul aplicat a una d’elles té un efecte en l’altra). Aquest
descobriment —observat, però encara inexplicat— és un dels
misteris més singulars als que s’enfronta la ciència actual.

Ciberassetjament

7 DE CADA 10
VÍCTIMES SÓN NOIES

C O N D U C T E S
ADDICTIVES
Els Hospitals Sant
Joan de Déu i
Bellvitge afirmen
que el 15% dels
pacients de la
u n i t a t
d’addiccions ja ho
són per noves
tecnologies i no
han
deixat
d’augmentar a
l’última dècada.

13,6 ANYS
ÉS L’EDAT
MITJANA
D’INICI

92%

A Catalunya

El telèfon mòbil és l'eina més
h a b i t u a l p e r a s s e t j a r, i e l
WhatsApp, l'aplicació més
utilitzada (81% dels afectats).
L'agressió "passa factura als que
la pateixen" i el 92% de les
víctimes tenen seqüeles com
ansietat, tristesa, soledat i baixa
autoestima.

31%

15%

50%

NOIS DE 15 A 17
ANYS
Te n e n c o n t a c t e
amb el mòbil cada
set minuts.

NOIES DE 15 A 17
ANYS
Tenen contacte
amb el mòbil
cada cinc minuts.

EN PARLEM?
Clara Bes Alomar
clara@theamateurscompany.com
656459725

