
EL SILENCI
D’HAMELIN
Hi ha qui no hi sent... i hi ha qui no escolta!



SINOPSI (UNA 
INTRIGA NOVA 
A PARTIR D’UNA 
HISTÒRIA VELLA)

La Clara i el Bruno són germans. 
Són dos dels nens que van viu-
re allò que va passar a la ciutat 
d’Hamelín. Ara ja són grans, i un 
personatge estrany els ha demanat 
d’explicar-ho de nou. De vegades 
cal tornar al passat per posar les 
coses a lloc.



QUÈ PASSARIA 
SI AL CONTE DEL 
FAMÓS FLAUTISTA HI 
HAGUÉS UNA NENA 
SORDA? 

A “El silenci d’Hamelin” capgirem 
l’argument tradicional afegint-hi 
un personatge que no hi sent. Això 
ens permet parlar dels avantatges 
de tenir desavantatges, de les 
altres capacitats. I ens dóna joc 
per crear una intriga nova a partir 
d’una història vella, posant èmfasi 
en el punt de vista a l’hora de 
narrar l’acció. 

A través de la sordesa de la Clara 
volem posar de relleu els silencis 
que s’amaguen en aquest món 
nostre. Un món sorollós i cridaner, 
però farcit de coses que no es 
diuen, fets que s’amaguen, gent 
que no calla però no diu res... i 
persones que hi senten, però no 
escolten.

A part de tot això, també volem 
que el nostre espectacle sigui un 
al·legat a favor de la comunicació 
no verbal, l’expressió del cos i la 
patxanga com a modus vivendi.



UNA MATEIXA 
HISTÒRIA EXPLICADA 
DES DE DOS PUNTS 
DE VISTA: AMB 
PARAULES I SENSE

Imaginem un paisatge vagament 
medieval en ple segle XXI (de 
vegades, sembla que encara es 
noten els ecos feudals), amb papers 
rosegats, sacs, robes gastades i 
fusta corcada: una ciutat envaïda 
per les rates. 

Imaginem dos germans, un nen i 
una nena, la Clara i el Bruno, que 
conviuen en aquell entorn com a 
part del seu dia a dia.

L’arribada d’un estrany posa 
fi a la plaga. Li prometen una 
recompensa que no arribarà mai: 
L’alcalde no és un home de paraula, 
i això quasi posa fi als nens i nenes 
de la ciutat. 

Ara, la Clara i el Bruno són grans, 
i és gràcies a ella que ho poden 
explicar: ell pot explicar que bé 
se sentia deixant-se portar per la 
música hipnòtica d’aquell estrany.
Ella pot explicar com veia son 
germà abocant-se cap a l’abisme. 

El mateix fet, vist des de dos 
punts de vista... i explicat de dues 
maneres diferents: amb paraules i 
sense.



L’ALCALDE QUE HAVIA 
PROMÈS L’ARRIBADA 
DEL TREN A LA CIUTAT 
ESTAVA PROMETENT 
MIL ESCUTS D’OR AL 
FLAUTISTA

I un element clau: un túnel. Una 
obra inacabada, una promesa 
incompleta d’un polític, que serà 
l’accés directe de la plaga de rates 
a Hamelín.

El silenci de la Clara serà un 
clam eloqüent contra la situació 
corrupta d’aquella ciutat. 

Sí, ens agrada afegir capes als 
nostres espectacles. I que cada 
espectador furgui fins on li vingui 
de gust.
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CONTACTE

El silenci d’Hamelin és un espectacle 
accessible a tots els públics, incloses 
les persones sordes, a partir dels 7 anys 
(campanyes escolars: cicle mitjà i superior).

Amb el suport de:

Companyia associada a: 

www.farresbrothers.com

Ha estat possible gràcies a la col·laboració de: 

http://www.farresbrothers.com
http://www.farresbrothers.com/espectacle.php

