
L’ESPECTACLE

Peter Pan és un personatge universal creat per la
ploma de J.M. Barrie. En l’imaginari d’aquest autor,
els infants, abans de ser nens o nenes, són ocells
que viuen amb les fades als jardins de Kensigton.

Peter és l’infant que no vol créixer; el nadó que en conserva encara la propietat de volar com un
ocell, va optar per retornar al món fantàstic de les fades, al que ja no pertanyia, i va trobar redós
al país dels somnis, el país del Ja Mai Més, on hi van a parar tots els infants perduts.

En Peter estima la llibertat i defuig l’assumpció de qualsevol mena de responsabilitat. Però no pot
evitar, a voltes, l’enyorança d’afecte i estimació propis d’una mare que no ha tingut. Una nit, quan
ja eren al llit, la Wendy i els seus germans es toparen amb en Peter i, engrescats per ell i enduts
pel desig de volar, marxaren plegats al país dels somnis. Però els somnis... els somnis tard o d’hora
s’esvaeixen. Tots els nens i nenes un dia, es fan grans. Tots, menys en Peter Pan!
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FITXA TÈCNICA

Tècniques: titelles de taula i ombres
Durada de l’espectacle: 60 minuts
Temps de muntatge: 3 hores
Temps de desmuntatge: 1 hora
Públic: 200 persones, aprox.
Adreçat preferentment: a públic a partir de 6 anys
Espai escènic:

· Potència: 5 Kw a 220 v. i presa de corrent a l’escenari
· Alçada: 3,5 m;  Amplada: 6 m;  Fondària: 5 m.
· Local fosc o escenari amb cambra negra
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