La dona i la Terra

El personatge de la Terra, amb un llenguatge poètic, es dirigeix al públic
fent-li sentir tot allò positiu i negatiu que ha viscut amb la natura i els humans.
La Terra ens explicarà amb més profunditat el patiment que ha sofert al
llarg de totes les lluites del món per finalitzar amb un missatge d’esperança.

La Terra

Terra i Aigua

Dones lluitant amb la cabra

Terra i dones repartint la collita

Sinopsis
L'aigua amb la seva dansa cobreix la Terra i li dóna vida. Gea fructifica amb
el treball dels homes i de les dones. L'afany de poder fa que els humans lluitin. La
cabra, símbol del irracional, vol prendre a les dones el fruit del seu treball. Elles
s'enfronten a la cabra per tornar aconseguir la prosperitat.
La Terra des de temps immemorials ha vist com l'han treballada, com han lluitat,
com han nascut i han viscut, amb aquesta vivència es dirigeix el públic per fer-lo
sentir l'esperança del viure aprop d'ella.

La Dona i la Terra pot adaptar-se per a diferents propostes: el dia de la dona
treballadora, dia de la violència de gènere, propostes relacionades amb l'ecologia,
drets humans, etc.

Durada: 25 minuts
Es representa tan de día com de nit.
Components de l'espectacle:
●1 actriu: la Terra.
●3 ballarines: aigua, dones treballant i lluitant.
●2 actors: homes i cabra
●2 tècnics de muntatge i so.

Condicions tècniques:
 Espai de 10 x 10 metros aproximadament.
 1 responsable de l'organització.
 Durada del muntatge:
nit 5 hores.
dia 3 hores.



Vestuari:
●
●
●








amb aigua corrent
10 cadires
2 taules petites

Presa de corrent de 25.000 w per a il·luminació
Presa de corrent de 2.000 w per a so.
Equip de il·luminació:
 3 torres de 4,5 metros
 6 PC
 12 PAR 54
 4 panorames
 taula de regulació per a il·luminació de 12 canals
 dimmer
 cables per a focus
 1 manguera de 15 metros
 2 mangueras de 25 metros
Equip de so de 2.000 w
 1 micro inalàmbric.
 2 reproductors de CD

