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L’OBRA

Musical amb cançons cantades en directe, estrenat al Jove Teatre Regina el

19 de febrer de 2005.

Pippi Langstrump és una

nena de 9 anys que viu sola, amb

l’única companyia de dos

animals: un cavall i un mico,

anomenat Sr. Nilsson. Ella parla

sovint de la seva mare que l'està

veient des del cel, i del seu pare,

que és un pirata que viu als mars del

Sud, i que un dia ha de venir a

buscar-la. Pippi és independent,

caòtica i amb una gran imaginació.

Té dos gran amics, Tommy i Annika, i amb ells viu les seves aventures: La

visita a l'escola, on Tommy i Annika hi assisteixen regularment; l'escapada

d'uns lladres que pretenen prendre-li les monedes d'or que Pippi guarda; o

els tripijocs amb una assistenta social i amb un parell de policies força

babaus. L'assistenta no aconseguirà que Pippi canviï la seva independència

per la “seguretat” d'una institució i els policies tampoc no se'n sortiran quan

pretenguin que la noia respecti escrupolosament la llei.

A l'escola Pippi hi ocasiona un gran enrenou, doncs tot ho qüestiona i

contesta a la mestra, que troba que no té gaire bons modals i que és una

mentidera.

Finalment apareix el seu pare, al front d'un vaixell i li proposa de salpar amb

ell i la seva tripulació. Però Pippi està molt disgustada perquè ella no té

vacances, com els seus amics, de manera que decideix quedar-se amb

Tommy i Annika, per poder anar amb ells a classe, i així gaudir amb les

vacances que tenen tots els escolars.



L’AUTORA

Astrid Lindgren és la màxima exponent d'una generació d'autors que

emergeix a Suècia a partir de l'any 1945, i que trenca amb les convencions i

les regles morals que fins aquell moment han dominat la literatura per a

nens i joves.

Nascuda el 1907 a Vinnerby (Smaland), Astrid Lindgren va viure de prop el

conservadorisme d'una societat molt diferent de

la Suècia modèlica que ens és familiar. La seva

condició de mare soltera i escriptora radical no li van

facilitar les coses. Lindgren va concebre el personatge

de la Pippi Calcesllargues l’hivern de 1941 per

distreure la seva filla de 7 anys, que va estar una

temporada malalta al llit a causa d’una infecció pulmonar. El debut literari de

l’escriptora sueca va ser el 1944 amb Britt Marie lätar sin hjärta (“Les

confidències de Britt Marie”), i l'any després va escriure la primera història

sobre Pippi Langstrump (Pippi Calcesllargues) que l'editorial Bonniers li va

retornar argumentant que aquest personatge era una figura amenaçant pels

adults i un mal exemple per la conducta ètica dels nens. Al 1945 l’autora,

però, guanya el segon premi d’un concurs literari organitzat per l’editorial

Rabén & Sjögren; el jurat va considerar que l’humor corrosiu de la Pippi era

recomanable i fins i tot necessari en un món sense fantasia fruit de la

Segona Guerra Mundial. A partir d’aleshores, la nena de les trenes de color

carbassa assoleix fama internacional. Pippi es va fer popular gràcies a la

televisió als anys 70, representa una força incontenible que, al somni per la

llibertat s'hi afegeix la voluntat per a revelar-se contra el món adult. Tot i

que la crítica no va ser unànimement positiva, Pippi ha estat un pedra

angular en la literatura infantil, traduïda a més de 80 idiomes.

La manca de moralisme, l'espontaneïtat i l'equilibri entre la realitat i la

fantasia caracteritzen les obres de Lindgren, entre les quals comptem títols

com Mio, nim Mio (“Mio, el meu fill”, 1954), Lillebror och Karlsson pa taket



(“Karlsson de les teulades”, 1955), Miquel de Lönneberga (“Emil i

Lönneberga”, 1963), Bröderna Lejonhjärta (Els germans Cor de Lleó”, 1973),

Ronja rövardotter (“Ronja, la filla del lladre” 1981). Moltes d'aquestes obres

s'han portat sovint al cinema i a la televisió.

Astrid Lindgren també va escriure per a adults i va ser proposada per a rebre

el Premi Nobel en diverses ocasions, tot i que no li van concedir. Va obtenir

el Premi Right Livelihood pel seu compromís en defensa dels drets dels

infants i dels animals, i la Svenska Akademin li va donar el Guld Priset. Va

morir a Estocolm l’any 2002 on havia treballat la major part de la seva vida,

als 95 anys. Havia venut més de 130 milions de llibres per tot el món.



FITXA:

Actors: Pippi Calcesllargues: Meritxell Santamaría

/ Mireia Piferrer

Tommy: Albert Alemany

Annika: Ainara Ballester

Srta. Prysselius: Neus Umbert

Cap. Calcesllargues: Jordi Muixí

Blum i Kling: Xavi Duch

Tro i Klang: Miquel Agell

I la participació dels alumnes de Lazzigags Aula de Teatre.

Direcció: Teresa Devant
Autora: Astrid Lindgren
Música original: Georg Riedel
Escenografia: Eloi Linuesa
Coreografies: Ester Bartomeu
Il�luminació: Carles Yagüe
Vestuari: Pep Sánchez i German Miranda
Producció banda sonora: Hekàteros Serveis Musicals
Direcció musical i arranjaments:  Lluís Cabal
Caracterització: Toni Santos
Traducció: Carles Moreno
Adaptació del suec: Adrià Devant
Adaptació de les cançons: Ferran González
Tècnic: Carles Yagüe
Construcció: Linuesa Efectes Especials
Disseny gràfic: Robert García
Producció executiva: Lídia Linuesa i Miquel Agell
Producció: Lazzigags Produccions SCCL



LA DIRECCIÓ

TERESA DEVANT Estudia interpretació i direcció a l’Escola d’Art Dramàtic

Adrià Gual. Després d’interpretar diverses obres de teatre, amplia els seus

estudis a Itàlia, Suïssa i Suècia.  A partir d’aleshores, compagina la seva

feina com a directora teatral amb la docent; i una cosa i l’altra l’han portat a

impartir cursos i fer conferències en països com ara Cuba, Tunísia o Egipte.

Ha fixat la seva residència durant molts anys a Suècia i Sudàfrica, i ha

col�laborat amb l’African National Congress (CNA), endegant un projecte

teatral pel qual rep el Premi Amadla, premi nacional de Suècia. A més, funda

el Meso Theatre Group a Lesotho, el Thetha Theatre Group a Sudàfrica i el

Medu Art Ensemble a Botswana.

Entre les obres per adults que ha dirigit destaquem:

Actes indecents, els tres judicis d’Oscar Wilde, de Moisés Kaufman, Teatre

Artenbrut 2004.

Aquells blaus turons, de Dennis Potter. Teatre Artenbrut 2003

Geloses, d’Esther Vilar, estrenada a la Sala Villarroel dins el Festival Grec

2002.

Libretto per a Isolda, també d’Esther Vilar, temporada al Versus Teatre. Amb

aquesta obra guanya el Primer Premi del III Certamen de Directoras de Escena

de España.La romàntica història d’una monja, de l’autor sud-africà Zakes

Mda, estrenada a la Sala Muntaner dins el Festival Grec 1998.Powdered

Water, de Nick Warren, estrenada a l’Alias Teater d’Estocolm per la

Companyia Argus Teater.

Den Judiska Hustrun, de Bertolt Brecht, representada a l’Alias Teater

d’Estocolm.

Joys of War, de Zakes Mda, estrenada a Harare (Zimbabwe).

My foot, my tutor, de Peter Handke, al Market Theatre Laboratory de

Johannesburg (Sudàfrica).



And the girls in their Sunday Dresses, de Zakes Mda, estrenada al Fringe

Festival d’Edinburgh. Aquesta mateixa obra es representa a les ciutats de Leeds

i Bradford (Regne Unit).

Entre els anys 1991 i 1997 va dirigir un seguit d’obres infantils al Var Teater

(Teatre Nostre) d’Estocolm, especialitzat en programació juvenil. Dels títols

destaquem: Anne de Greengables, La nina abandonada, Donetes  de

Louise M. Alcott, El jardí secret de Frances Gordon Burnnet, L’àvia plora de

Jonas Gardell, Lotta de Kammakargatan  i Mio, el meu fill d’Astrid

Lindgren, Hansel i Gretel, La Ventafocs, El circ fantàstic, La caputxeta

vermella i Blancaneus.



LA COMPANYIA: LAZZIGAGS PRODUCCIONS

Lazzigags Produccions és una cooperativa teatral amb dues

activitats principals: l’ensenyament de teatre a les escoles i la producció de

muntatges teatrals destinats a un públic familiar i a un públic adult.

Aquests són els espectacles produïts fins el moment:

PIPPI LANGSTRUMP I LA SENYORA LINDGREN

Espectacle de conta-contes sobre els llibres d’Astrid Lindgren.

Direcció: Anna Armero i Lídia Linuesa

Actiu: Àngels Capell

Data d’estrena: Biblioteca de Can Fabra, 13 de març de 2005.

ACTES INDECENTS,  ELS TRES JUDICIS D’OSCAR WILDE

Autor: Moisés Kaufman

Direcció: Teresa Devant

Actors: Josep Costa, Ivan Campillo, Manel Solàs, Miquel Agell, Adrià

Devant, Carles Sales, Màrius Hernández, Ferran Castells, Pau

Gómez, Òscar Iniesta, Pau Roca i Simeó Parareda.

Data d’estrena: Teatre Artenbrut, 9 de desembre de 2004

NONOM, EL CUB MÒBIL

Espectacle de carrer inclòs al programa municipal de Barcelona “De marxa

sense entrebancs”, destinat a potenciar entre els joves un consum

responsable de l’alcohol.

Creació i guió: Eloi Linuesa

Direcció: Lídia Linuesa

Actors: Laura Ferrer i Joan Picó

Data d’estrena: Passeig del Born, 17 de juliol de 2004.



L’ORQUESTRA VA DE FESTA

Espectacle musical, produït pel programa del Palau de la Música “Les escoles

al Palau”,  amb la participació de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les

Terres de Lleida dirigida per Alfons Reverté.

Direcció: Oriol Úbeda

Coreografies: Víctor Rodrigo

Actors: Aida Vacas, Emma Gómez, Laura Ferrer, Josep Pagès,

Miquel Monté i Xavier Monté.

Data d’estrena: Petit Palau de la Música Catalana, març 2004.

AQUELLS BLAUS TURONS

Autor: Dennis Potter

Direcció: Teresa Devant

Actors: Miquel Agell, Ivan Campillo, Lídia Linuesa, Laura Sancho,

Adrià González, Màrius Hernández i Ferran Castells.

Data estrena: Artenbrut Teatre, maig 2003

LA MORT, UNA COMÈDIA DE WOODY ALLEN

Autor: Woody Allen

Direcció: Víctor Conde

Actors: Ramon Molins, Marta Bayarri, Oriol Úbeda, Manel Solàs,

Manoli Nieto, Eduard Soler i Xavier Mateu.

Data estrena: Jove Teatre Regina, abril 2003

SUPERTOT

Autor: Josep M. Benet i Jornet

Direcció: Joan Anton Sánchez i Miquel Agell

Coreografies: Ester Bartomeu

Actors: Miquel Agell, Lídia Linuesa, Xavier Capdet, Xavier Lite,

Mireia Villanueva i Oriol Úbeda.

Data estrena: Jove Teatre Regina, febrer 2000



Fitxa tècnica:

• Espectacle cantat en directe sobre música enregistrada.

• Obra dirigida a tots els públics.

• Escenari "a la italiana" amb boca de  9 m., fons de 7 m. y 4,5
m. d’alçada.

• Ciclorama

• Durada de l’obra:    70 minuts

• Potència elèctrica mínima de l’escenari: 30.000 W. Il�luminació
frontal i cenital.

• Equip de so amb monitors a l’escenari.

• Escales d’accés platea amb escenari.

• Temps de muntatge: 4 hores

• Temps de desmuntatge: 1,15 hora.

Contractació:  LAZZIGAGS PRODUCCIONS, S.C.C.L.
                   c/ Olzinelles  3  08014-Barcelona

                 Tel. 93 296 73 37 / 670 28 76 71
 Fax 93 422 25 58

                e-mail: info@lazzigags.cat
            http://www.lazzigags.cat
                     CIF. F-61944237


