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</ QUI ÉS ZUM ZUM TEATRE?

>/ Zum Zum Teatre és una companyia 
especialitzada a produir espectacles dirigits a 
persones adultes a partir de quatre anys. Per a 
cada obra cerquen una inspiració diferent i un 
equip artístic específic en funció de la història 
que volen proposar. Per això, tenen una estètica 
canviant i el que fan a l’escenari sempre és 
diferent: ens duu a universos plàstics i dramàtics 
nous i independents entre ells. 
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 LABORATORI AMB PROFESSORAT 
 TROBADA AMB ARTISTA
 MATERIAL PER TREBALLAR A L’AULA
 ACTIVITAT AMB FAMÍLIES
 TAMBÉ A PROGRAMACIÓ ESTABLE

ESPECTACLE A LA SALA GRAN /> 



 </ QUÈ FAN?

>/ Aquesta vegada s’inspiren en el conte 
Soc una nou, de l’escriptora Beatriz Osés 
(1972) per explicar-nos la història d’un nen 
que ha migrat sol i que, en la fugida tràgica 
de casa seva, s’acaba refugiant dalt de la 
noguera del jardí de la implacable advocada 
Marinetti. Després d’aguantar-hi tant com pot, 
cau a terra i és descobert per la propietària de 
l’arbre. Aquesta trobada accidental transforma 
la vida dels dos protagonistes, que acaben en 
un judici per a l’expulsió del nen nouvingut. 
Gràcies, però, a l’amor que es tenen i a la ment 
brillant de l’advocada Marinetti, aconsegueixen 
d’escapar-se del dictamen de les autoritats i 
que el nen migrant pugui viure en pau el somni 
occidental. 

 

</ QUÈ PODEM FER NOSALTRES?

>/ Si som persones migrants podem 
observar com l’entorn que ens acull intenta 
imaginar-se les nostres vides i les nostres 
experiències sense haver-les viscut. També 

podem intentar completar la imaginació de les 
persones no migrants amb els nostres relats 
concrets per ajudar-los a entendre la nostra 
realitat. Si som persones no migrants, podem 
comprometre’ns a escoltar, respectar i acollir 
les persones que han hagut de fugir de casa. Així 
mateix, podem mirar de prendre consciència dels 
nostres privilegis en relació amb altres persones 
que viuen al nostre entorn. 

[ ]  He hagut de fugir de casa alguna vegada?
 
[ ]  Visc en una casa amb la meva família?
 
[ ]  Com em relaciono amb persones que provenen 

d’un entorn social i cultural diferent del meu? 

[ ]  Com li explicaries la teva vida a algú que 
no sap res de tu? 
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