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Na pequena cabana do bosque onde vive unha familia de leñadores avecíñanse dificultades: unha enfermidade impede ao pai ir
traballar.

FICHA TÉCNICA

Os pais queren manter aos seus cinco fillos alleos a esta situación. Mais Polgariño, o máis pequeno, é observador, e advirte as
desgrazas que ameazan aos seus.

Duración: 50 minutos
Recomendado a partir de
4 anos

Malia ser cativo en tamaño, Polgariño non o é de vontade. Por
iso é quen de convencer aos seus irmáns de que, indo todos xuntos e empregando a intelixencia, poderán axudar aos seus pais,
aínda que para iso teñan que adentrarse sós no bosque e facerenlle frente aos perigos que entraña.

Espazo interior con
escuridade
Medidas do escenario:
- Boca: 7 m.
- Fondo: 5 m.
- Altura: 3 m.

A POSTA EN ESCENA

Toma de corrente:
3.300 w / 220 V
Montaxe: 5 horas

Unha actriz e un actor traballan en tres rexistros distintos, segundo o rol
que asumen en cada caso:
- Como narradores, conservando o compoñente de oralidade do conto
orixinal, introducen e conducen a historia.
- Como manipuladores, pois Polgariño e seus irmáns son títeres que
constitúen unha imaxe coral, baseada nos dedos dunha man.
- Como actores interpretan os personaxes da Ogresa e do Ogro utilizando máscaras.
Estes distintos rexistros non se xustapoñen ao longo do espectáculo,
senón que interactúan rítmicamente entre eles dun xeito constante en distintas combinacións.
O espazo escénico transfórmase durante a representación para crear os
múltiples lugares nos que se desenvolve a acción. Xogando cos panos da
escenografía e cos cambios de cor da luz, vanse xerando ocos, compoñendo formas ou descobrindo unha peculiar escena de sombras.
A música e os efectos de son foron compostos expresamente para o
espectáculo. Para isto explorouse nas posibilidades sonoras do saxofón en
interacción coa interpretación, na procura da máxima expresividade.

Desmontaxe: 2 horas

