


Dos exploradors ens explicaran un nou 
descobriment que han fet d’una nova 
espècie. I així coneixerem la història de 
l’Ornet, un ocell que acaba de néixer i 
té unes ganes boges de descobrir món 
i de cantar per primera vegada a la seva 
vida a la  coral d’El Gran Arbre Melodiós.  
Però no supera la prova d’accés pel seu 
nivell no apte. Tot i que s’esforça per 
millorar, no troba ni el mètode adequat 
ni la persona que el pugui acompanyar 
en el seu aprenentatge. Així, que amb 
el cor trencat i abocat al fracàs, decideix 
no cantar mai més i s’aparta al lloc més 
llunyà que coneix. 

Introducció

L’Ornet vol cantar és un espectacle de petit 
format, musical i amb titelles realitzat per 
una actriu/cantant i un pianista en directe. 
Està adreçat principalment a públic 
escolar de 4 a 9 anys i a públic familiar. 

És un conte inspirat en la vida d’Ornette 
Coleman, un saxofonista, trompeta, 
violinista i  compositor americà de jazz. 
Les seves innovacions en l’àmbit del 
free jazz  van ser molt revolucionàries i 
fortament controvertides. L’espectacle 
està basat en el conte d’en Blai, l’ocell que 
no sabia cantar de Satoshi Kitamura.

Sinopsis

És en aquesta fugida quan llavors el seu veritable aprenentatge comença i allò que 
semblava un fracàs es pot convertir en un trampolí i una oportunitat per l’aprenentatge 
i l’èxit. 
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Intèrprets: 

Direcció:
Dramatúrgia:

Música: 
Dossier pedagògic:

Escenografia i titelles: 
Disseny vestuari: 
Disseny de llums: 

Tècnic de so:
Fotografia: 

Disseny gràfic:
Producció: 

Durada: 

Agraïments: Neus Umbert (per la seva enorme col·laboració i aportació 
en la direcció i en el guió), Ramon Molins, Paola Gadea, Marc Jiménez, 

Marisa Jiménez i al Centre Cultural La Farinera del Clot.

Fitxa artística



L'espectacle

Amb l’Ornet molts ens podem 
sentir identificats, petits i grans. 
En algun moment de la nostra vida 
podem sentir una crida interior que 
ens convida a fer una expressió 
(artística, artesana, científica...) per 
sentir-nos realitzats. 

Però potser perquè la majoria no ho fa així, potser perquè necessitem que ens acompanyin 
segons la nostra manera d’aprendre (no segons l’ estàndard), potser perquè no ens atrevim 
a tornar-ho intentar després d’algun cop fallit o per raons més simples com que no és una 
activitat on es poden guanyar forces diners; doncs ho obviem i deixem de ser autèntics 
amb els nostres impulsos més vertaders, aquells que ens fan vibrar i ser més persones. 



Volem donar valor a la cultura de l’esforç i la disciplina. A la paciència. Saber que les coses 
no són immediates i sovint no surten be a la primera. Voldríem donar peu a reflexionar 
sobre l’educació en l’èxit i el fracàs. I la importància de trobar amics i mestres que realment 
et puguin acompanyar en els processos vitals i d’aprenentatge. 

Aquest espectacle vol ser una crida a tenir 
predisposició a escoltar-nos, a seguir els impulsos 
que són el nostre motor de vida i sobretot a ser valents 
perquè no sempre el camí és fàcil. Per aconseguir allò que 
et crida necessites fallar molts cops. Això és creativitat: donar-se 
permís per cometre errors.  L’art és saber amb quin d’ells et que-
des i què fas amb ells. 



Aquest espectacle te un contingut clarament musical. 
Volem introduir les qualitats del so, la melodia i el ritme, els 
diferents estils musicals, la relació entre la música i el ball, la 
veu, les diferents tessitures, ...ens movem en un terreny molt 
conegut per nosaltres. 

Ens agradaria que de l’espectacle se’n poguessin endur (o 
si més no que serveixi per reflexionar) valors com l’esforç, 
la disciplina, l’escolta d’un mateix amb relació al que els hi 
agrada, el respecte pel procés i mètode d’aprenentatge de 
cadascú i la necessitat del fracàs i la seva superació per 
aprendre.

Objectius

Volem que la interpretació musical i dramàtica facin gaudir 
la mainada i el públic en general, perquè creiem que, quan 
un s’ho passa bé, pot començar a entrar en profunditat en 
qualsevol història. Per tant és important el contingut (adequat 
pels infants a qui va dirigit), que tothom pugui empatitzar 
amb el personatge principal i la història i que hi hagi sentit 
de l’humor.

Volem oferir una música, una interpretació, uns moviments, 
un quadre plàstic i una posada en escena de qualitat. Volem 
que tothom pugui gaudir d’aquesta combinació de les 
diferents arts pel fet d’assistir al teatre i  endur-se a casa 
alguna cosa per reflexionar. Per nosaltres és molt important 
tenir molta cura de tots aquests elements artístics i estètics 
per tal de comunicar idees i sentiments i que l’espectador 
s’hi identifiqui.

En aquest cas hem apostat per la música en directe com a 
valor artístic afegit. També hem volgut crear una escenografia 
de formes geomètriques senzilles (esfera, triangle, trapezi i 
línies) perquè sigui net i clar pels infants.
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La companyia

Volem generar en el públic preguntes i respostes,
reflexions, que tinguin l’oportunitat d’assajar les 
seves pròpies vides en allò que estan veient i 
escoltant. I sempre procurant que els infants s’ho 
passin bé ja que pensem que és amb la complicitat, 
el somriure i en viure diferents emocions que ens 
podem fer propers.

La música i les cançons per nosaltres són un mitjà important d’expressió i de connexió 
amb l’infant i per això hi són presents en totes les nostres obres. Apostem per espectacles 
de qualitat que tinguin un llenguatge fresc i proper i on es fusionin diferents disciplines 
artístiques.

Actualment tenim tres espectacles actius:

Gong! La història de la dragona Mina-li, 
espectacle que ha participat a la II Mostra de butxaca, Giroscopi cultural de la Diputació de 
Girona, al festival Escènits de Girona i la Mostra dʼIgualada del 2010. També va fer temporada 
al teatre Tantarantana de Barcelona durant lʼoctubre del 2010. Aquesta temporada ha 
entrat en el circuit Anem al Teatre de la Diputació de Barcelona i en altres campanyes 
escolars. Actualment aquest espectacle continua en actiu trepitjant nombrosos escenaris 
de Catalunya i Espanya. Aquest espectacle és per sala i també funciona bé en exteriors. 

El cel de la Jojó, 
espectacle estrenat al Teatre Poliorama de Barcelona al novembre del 2012. Va participar a 
La Mostra d’Igualada del 2013, a FETEN el 2014 i actualment va fent gira per tota Catalunya 
amb Xarxa i campanyes escolars com la de la DIBA “Anem al Teatre”. 

L’Ornet vol cantar, espectacle estrenat al Centre cultural La Farinera del Clot al 2015.

Inspira Teatre és una companyia creada al 2011 per 
l’Esther Westermeyer i que va sorgir per la motivació 
de voler comunicar i viure històries, relacions i les 
diferents emocions que aquestes produeixen, i 
valors humans mitjançant el teatre, la música i 
l’expressió corporal.



Requisits Tècnics

SO

• 1 ch d’entrada (MIC) i 1 entrada de línia (stereo). + 2 envios auxiliars (stereo).
• Dinàmica (3 canals compresió) i Reverb.
• P.A: 2.000 W (1kw per canal) poden ser suficients, depenent de l’espai. 
Per exemple, 2 x NEXO PS15.
• Monitoratge (2 envios independents) per als actors.
* La companyia porta el seu sistema de microfonia inal•làmbrica.

IL•LUMINACIÓ

La potència necessària per a una correcta posada en escena consta de 25kW, distribuïts 
entre els següents aparells:
o 5 PAR 64 cp62 (n.5) amb porta-filtres
o 20 PC de 1kW, amb viseres i porta-filtres.
o 5 Retalls de 1kW, amb Zoom
o 2 iris pels retalls

Els aparells es controlen amb:
• Dimmer 24 canals
• Controladora 24 canals + 24 submasters
Per a la col•locació veure mapa adjunt.

CONTROL

• La taula de so i la de llums han d’estar juntes, les ha de manipular una mateixa persona.

IMPORTANT: El control ha de tenir la mateixa referència acústica que tingui la platea. En 
cas contrari, el control s’haurà de situar fora. No s’acceptaran cabines tancades.



Esther Westermeyer
646 579 048

www.inspirateatre.com

info@inspirateatre.com
estherwester@hotmail.com
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