QUEIXALADES DE VERD, contes de temporada.
La Cia NaMaia presenta Queixalades de verd, contes amb ingredients sembrats les Illes
Balears. La collita que proposam és un conta contes creat per donar a conèixer i
difondre l’alimentació sana i la cultura (tant literària com gastronòmica) de les terres
que banya la mar Mediterrània.
Neix del neguit i de les ganes dels pobles de créixer més connectats a la terra, a la
tradició i al saber popular.
L’espectacle va destinat a infants a partir de quatre anys i és de petit format.
Quina història expliquem als més menuts amb Queixalades de verd?
Uns fets increïbles succeeixen al nostre voltant. Ningú no sap resoldre el misteri que
preocupa casa nostra.
Alguns infants estan enfadats, d’altres tristos, però allò que ens preocupa més és que ja
no tenen ganes de jugar.
Què els hi passa? No tenen força per córrer i per passar-ho bé!
Els més petits descobriran com els aliments i una dieta equilibrada és la clau per viure
millor i estar plens de salut.
Així mateix, revelarem els misteris que el camp amaga i coneixeran els seus secrets.
Segur que passarem una bona estona, ja que hi ha molts elements màgics que faran més
divertida la nostra tasca: La terra (element escenogràfic) parla i ens dóna pistes, hi
sortiran titelles, cançons, endevinalles...
Al final, els nens i les nenes curaran el poble i ensenyaran als adults perquè són tan
necessàries les "queixalades de verd".
Jugaran i aprendran amb les verdures i les fruites per tal de créixer forts i sans;
entendran la importància de la tradició oral i sabran que, a través dels contes, podem
aprendre i enfortir la nostra cultura.
Ens adaptam al territori. Defensam el camp i els productes de qualitat, locals i de
temporada. Volem aprendre, d'una manera lúdica, els avantatges de la dieta
mediterrània i per fer-ho utilitzem contes, acompanyats de titelles, manipulació
d’objectes i recursos visuals que enriqueixen la nostra història.
Objectius del projecte
– Potenciar la imaginació, el joc i el fet de gaudir a través del teatre.
– Difondre els conceptes relacionats amb l’alimentació equilibrada; com un element
fonamental per
gaudir d’una bona salut.
– Reivindicar el joc per parlar dels següents aspectes: hàbits recomanables relacionats
amb el menjar,
productes locals, de temporada i del consum de fruites i verdures. D’aquesta manera es
dóna a
conèixer el valor que tenen els camps, en la producció d’aliments i de béns.
– Acostar la importància de l’agricultura sostenible i de proximitat i, per això, ens
proposem començar
des de ben petits i tenir educar en aquest sentit, per tal que els nens i les nenes donin
valor a la terra, a les persones que la treballen i comprenguin la riquesa (tant material en
forma de fruits, com immaterial en forma de patrimoni, tradició, saber popular, etc. que
el camp és capaç de brindar-nos als habitants d’aquest país.
És per aquest motiu que ens volem apropar als més petits a través dels contes. Fem que
els protagonistes siguin fruites i verdures perquè volem acostar els nostres productes i la

nostra cultura als més menuts de la casa. En cap cas, la nostra idea no és menysprear
productes forans o cultures d’altres indrets del món. Ara bé, pensam que hem de saber
donar valor a la riquesa que ens envolta: pel que fa al paisatge, a la tradició, a la cultural
o a la llengua; per tal, després, de poder estimar totes les altres tradicions i cultures que
ens enriqueixen.
Altres objectius, no menys importants són:
– Difondre la narració oral.
– Transmetre la tradició rondallística mallorquina.
– Fomentar la lectura i mantenir els suports orals de narració pròpia (escolta, contacte
directe
narratiu, oralitat, difusió de patrimoni intangible, difusió de la diversitat territorial i
cultural).
Sabem que la terra i els seus fruits no acostumen a ser els protagonistes de les històries
que reben els infants, però per nosaltres és motivador i engrescador voler avançar cap a
una societat justa, sostenible i sana. Ara bé, sempre tornant a l’origen d’allò que som i
d’allò que encara és plenament necessari: una connexió amb la terra i amb la cultura.
Per això, la lupa està posada aquí, a la terra. La mateixa que durant tants d’anys ens ha
sostingut, però que ara necessita la nostra protecció i consciència, per tal de poder viure
tranquil·lament i plenament.
Altres aspectes a tindre en compte
Característiques de l’espai requerit:
– Espai 2x2 metres
Durada de l’activitat:
– 50 minuts
Públic destinatari:
– Nins i nines a partir de 4 anys.

