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molsa
a partir de la novel·la de David Cirici
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Adaptació de la novel·la de David Cirici que ha enlluernat lectors petits i grans.
Una funció que parla de la misèria i la desesperació de la guerra, però també
un cant a l'amor, l'amistat, la fraternitat i la solidaritat.

Molsa és un gos que, sense entendre el perquè de les guerres, ha vist com la
seva llar i la família amb qui vivia desapareix en caure una bomba que ho
destrueix tot. Entre les runes, busca sense èxit els seus dos nens, la Janinka i
en Mirek. Però tot i que fuig per salvar la vida, i va passant per desventures i
amos de la més variada condició (un circ de feres, un camp de concentració…),
la sensació de pèrdua no desapareix i continua buscant en cada olor els seus
nens… I si potser es van salvar del bombardeig?

Premi Edebé de Literatura Infantil 2013.
Premio Strega, Premio Cento i Premio Nazionale ‘Un libro per l’ambiente’
2016.
Premi del Públic a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya 2017.

Molsa va ser publicat per Edicions Edebé l’any 2013,
arran del premi que convoca la mateixa editorial.
La novel·la està recomanada per a infants a partir de
10 anys.

més informació
el primer capítol en obert

goo.gl/Ephe1D
goo.gl/nsMZVN

Aquest espectacle forma part del mapa Refugiats, estrangers, estranys...
d’aquesta temporada.
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Montjuïc – del 21 de novembre al 17 de desembre
EL LLIURE DELS NENS

Molsa
a partir de la novel·la de David Cirici direcció i coreografia Thomas Noone
cia. Thomas Noone Dance
intèrprets
ballarins Joel Mesa / Paula Tato - Pierfrancesco Porrelli / Eleonora
Tirabassi / actor Blai Rodríguez

text David Cirici / titelles Martí Doy / vestuari Marc Udina / il·luminació Horne
Horneman / música original Jim Pinchen / il·lustracions i animacions en vídeo
Ana Aranda i Marina Fernández Cáceres

ajudant de direcció Núria Martínez / cartell Eusebio López / imatge Edebé
Esther Burgueño / producció executiva Sara Esteller

coproducció Teatre Lliure, Institut de Cultura de Barcelona - Món Llibre

agraïment especial Duda Paiva
espectacle de teatre, dansa i objectes
durada 45' sense pausa
recomanat a partir de 8 anys
seguiu #Molsa i #ElLiuredelsNens al twitter

horaris

10h. de dimarts a divendres (funcions escolars)
12h. dissabte i diumenge (funcions familiars)

preus

11€ / 8€ infants
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L’obra se centra en quatre etapes de la vida de Molsa, que representen quatre
estats d’emoció, amb un pròleg i un epíleg de Molsa amb la Janika. Aquest
mecanisme permet fer seguir l’espectador per la peça amb prou referències a
la novel·la, però alhora li deixa espai per a una interpretació lliure i creativa.
Les quatre etapes són la vida al carrer, la pèrdua de la vida al camp (la
recerca), la vida entre reixes (la rendició) i la nova vida en família (la
frustració i l’esperança). La peça es tanca amb la trobada alegre y emotiva
entre Janika i Molsa.
Cada pas entre escenes es trenca amb una seqüència d’imatges tipus
historieta gràfica, que fan referència a un acte de la guerra: primer un
bombardeig, després caravanes de tancs, un camp de presoners i la desolació
un cop s’ha acabat. Aquests interludis contrasten amb fons més ambientals que
donen pas a les escenes de dansa.
Tot i que l’espectacle s’emmarca en aquests paràmetres, també es permet un
petit mecanisme que s’hi contraposa. En la relació de Janika i Molsa, la
marioneta de la Janika pot creuar tots els mons, l’actor la pot dur de manera
inanimada, aparèixer a l’espai no dansístic, tot per tal de crear una sensació de
recerca entre Molsa i ella, per crear una tensió que demana la trobada i la
posterior resolució del conflicte.

nota sobre dansa i marionetes
La mena de manipulació de marionetes que proposem és una fusió, de manera
que resulta difícil distingir entre marioneta i ballarí. La companyia ha treballat
amb Duda Paiva, un mestre en aquesta disciplina, que ha desenvolupat un
sistema denominat Core Object. Les marionetes per elles mateixes no són les
típiques figuratives. Tenen una part d’abstracció que permet sortir d’un únic
personatge. En la seva forma “inanimada” també poden arribar a ser
escenografia, produint formes abstractes, gairebé esculturals.
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el coreògraf
Thomas Noone
Va crear la seva pròpia companyia de dansa a
Barcelona l’any 2001, després d’haver ballat per a Itzik
Galili, Djazzex, Reflex Dance Charleroi Danses, Rami
Levi i Gelabert-Azzopardi. El suport rebut després de
diversos reconeixements, com el Premio del Certamen
Coreográfico de Madrid o el Premi Ricard Moragas
avalaven el segell d’aquest creador anglès format primer
en Geologia a Oxford i després en dansa a la prestigiosa Rambert School de Londres.
L’estil de Noone es caracteritza pel dinamisme, el domini de la tècnica per aconseguir
escenes de gran contingut dansístic, virtuós però àgil i fluid. L’ús extrem de la dansa
en totes les seves possibilitats converteix les seves creacions en propostes d’impacte
en las quals l’explosió de moviment es combina amb moments de delicada subtilesa i
pausada expressivitat, i porta també el gest a noves fites de comunicació amb el
públic.
Thomas Noone construeix els espectacles sota les premisses de qualitat, rigor i
comunicació amb el públic. L’emotivitat i una fina ironia recorren les peces, 25 fins ara
amb la seva pròpia companyia i més d’una desena per a d’altres d’internacionals, com
ara el Ballet du Rhin, el Ballet Nacional Chileno, el Tanztheater de Munster, StopGap,
Norrdans o el Ballet de Asunción.
En els 15 anys de trajectòria de la companyia han abordat molts formats, des de peces
per a diferents nombres d’intèrprets, obres corals amb 20 ballarins (Orpheus and
Euridice, Origen), col·laboracions amb músics en directe (Bound amb Felipe Pérez
Santiago, Lugares extrañamente desastrosos amb Jim Pinchen), peces per a espais
singulars i espectacles familiars com Balbir, el meu avi i Alicia que li han permès
acostar la dansa i la creació contemporània als nens. També fa anys que treballa en
adaptacions de les seves obres per a públic jove (Balles? i I tu, balles?), creant amb
grups d’estudiants de secundària (Dancing Bodies) i oferint peces inclusives amb
intèrprets amb diversitat funcional (Just a dancer I i Just a dancer II).
En definitiva, fent servir els recursos expressius, relacionals i comunicatius de la
dansa. Entre els seus projectes futurs comptem la peça Perverso, creada
específicament per a espais oberts i Closer, un acostament a la dansa vista en 360
graus, en el qual la gestualitat guanya protagonisme i incorpora recursos del clown.
Actualment treballa en Many, una peça que formarà part de la Producció Nacional de
Danza que, impulsada per la Generalitat de Catalunya, recorrerà una vintena de
teatres catalans en programa doble amb una peça de Roser López Espinosa.
Ha rebut també reconeixements al conjunt de la seva carrera, com ara el Premi Ciutat
de Barcelona en 2011.
més informació
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l’autor de la novel·la
David Cirici
Barcelona, 1954

Escriptor en llengua catalana. És llicenciat
en filologia catalana, membre del PEN Club
català i de l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana. A més de ser un
apassiona dels viatges i escriptor, és
guionista de ràdio i televisió, publicista i
professor de llengua i literatura. La seva
producció literària infantil i juvenil és
extensa, i ha recollit diversos premis.
La seva novel·la Molsa, a banda dels premis ja esmentats en aquest dossier, ha estat
traduïda al xinès, l’alemany, l’italià, el castellà i el turc.

narrativa infantil i juvenil

Robòtia. Barcelona: Laia, 1985
Llibre de vòlics, laquidambres i altres espècies. Barcelona: Destino, 1986
L'esquelet de la balena. Barcelona: Empúries, 1986 (Més de 40 edicions!)
Vols que et tallin una orella? Barcelona: Empúries, 1988
La fàbrica de mentides. Barcelona: Empúries, 1995
Els grúfols. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1998
Bet i Bup: Bèsties i bestieses. Barcelona: Destino, 2001
Bet i Bup: Si jo fos com tu. Barcelona: Destino, 2002
Molsa. Barcelona: Edebé, 2013 (Traduït al xinès, l'alemany, l'italià, el castellà i el
turc!)
Zona prohibida. Barcelona: Fanbooks, 2013
La decisió d'en Viggo (Zona Prohibida II): Fanbooks, 2015
divulgació infantil

L'home del cartró. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2002
La petita ciència de la salut, amb Valentí Fuster. Barcelona: Planeta, 2011
novel·la

El baró i la leprosa. Barcelona: Empúries, 1999
La vida dels altres. Barcelona: Planeta, 2000
Els errors. Barcelona: Columna, 2003
I el món gira. Barcelona: Columna, 2011
El lladre del Guernica. Barcelona: Proa, 2015
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traduccions

El esqueleto de la ballena. Grijalbo Mondadori, colección El Arca, 1995
Balearen eskeletoa. Elkar, 1992
Musgo. Edebé, 2013
So riecht glück, Dressler, 2014
Zona Prohibida, Algar, 2013
Zona Prohibida II (La decisión de Viggo), Algar, 2015
Muschio, Il Castoro, 2015• I el món gira. Barcelona: Columna, 2011
MOLSA en xinès, 2015
obres dramàtiques representades

Blau marí (musical). Companyia Roseland Musical, Barcelona, 1988
Flit-flit (musical). Companyia Roseland Musical, Barcelona, 1989
La casa per la finestra (musical). Companyia Roseland Musical, Barcelona,
1991
Cara, calla (musical). Companyia Roseland Musical, Barcelona, 1994
premis literaris

Recull-Francesc Puig i Llensa de narració de 1982: Una ploma de gralla
Premi Ramon Muntaner de literatura juvenil de 1986: L'esquelet de la balena
Marian Vayreda de narrativa de 1995: La fàbrica de mentides
Crítica Serra d'Or de 1996: La fàbrica de mentides
Premi 23 d'abril de 2003: Els errors
Premi Prudenci Bertrana de novel·la de 2011: I el món gira
Premi Edebé de literatura infantil 2012: Molsa
Premi Ramon Muntaner de literatura juvenil de 2013: Zona prohibida
Premi Sant Jordi 2016: El setè àngel

més informació
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