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Qui som 

 
Perifèria Teatre es dedica des de l'any 1989 a la investigació i al coneixement del Teatre de 

Titelles. Ens interessa oferir al nostre públic, els nens, una variada i acurada selecció de 

fantasia, que sigui del seu interès i amb la qual es sentin identificats. Per a això busquem crear 

espectacles que, tant pel tema com per la dinàmica de la proposta, facin als nens part activa de 

la representació.    

Les produccions de Perifèria Teatre compten amb un guió literari propi, cosa que ens permet 

conjugar reflexió i diversió amb nous arguments extrets de l'actualitat infantil quotidiana.   

La companyia es dedica professionalment al Teatre de Titelles per a nens des dels seus inicis, i 

fins ara ha produït els següents espectacles: D.D.T., Pallasso, Volatíns, Viatge al cor de la terra, 

Laberint, Ales de Paper, Pingüin, Pocason, Guyi Guyi, Petjades, i ara Vola Ploma.   

Perifèria Teatre ha participat en nombrosos festivals nacionals i internacionals i és present en la 

majoria de les programacions de teatre infantil. 
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L´espectacle 
Volaploma és un conte que ens parla d’una cosa que tots hem somiat alguna vegada. ¡VOLAR! 

"En Robin és un ocell que vivia en una gàbia, els dies passaven tranquil·lament, el menjar era 

puntual i la neteja setmanal, però era avorrit, molt avorrit, sempre a casa i sense amics. Dins de 

la gàbia podia fer molt poques coses, donava voltes, mirava per la finestra i aixi sempre … pero  

una nit va tenir un somni…. La gàbia es va obrir i en Robin per fi va moure les ales. Somiant, 

somiant Robin no va deixar de volar  fins a trobar altres ocells com ell”.  

De vegades, els éssers humans, quan estimem a un altre , som capaços de tancar-lo per a que 

es quedi al nostre costat i continuar estimant-lo.  

 Una cançó molt bonica del cantautor basc Mikel Laboa ens va inspirar aquesta història, es diu 

"Txoria Txori" i diu coses com aquestes: "Si li hagués tallat les ales, hauria estat meu, no 

s'hauria escapat, però així, sense ales, hauria deixat de ser un ocell, i jo, jo el que estimava era 

l'ocell”. 
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Recordant l´espectacle 

 
 En Robin és un ocell que viu en una gàbia. Quines coses es poden fer dins d'una gàbia?  

 Què  somia en Robin? 

 Amb quins animals es troba en Robin al bosc?  

 En Robin gairebé s'ofega al mar, recordes com es salva? 

 Quan en Robin arriba a l’illa dels ocells, aquests ocells no són com ell, què els ha passat? 

 Hi ha un gran espantaocells que no deixa volar a l’ illa. Tu que penses que és millor, que els 

ocells puguin volar o que no? 

 Què fa en Robín per ajudar els altres ocells? 
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Al bosc 

 
 El conill amb el que es troba en Robin està netejant el bosc. Per què penses tu que està 

brut? Que es pot fer per mantenir-ho net? 

 

 El salmó està buscant un riu, perquè el seu es va quedar sense aigua. Saps per què es pot 

assecar un riu? 

 

 Al bosc on arriba en Robín, hi ha granotes, conills i peixos. Quins altres 

animals viuen al bosc? 

 

 Has vist cap d’ells de veritat?  Com era? De quin color? Feia cap so? 
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Els ocells 

 
 Els ocells neixen d'un ou. Quins altres animals posen ous? 

 

 Alguns ocells canten molt bé i a les persones ens agrada molt escoltar-los.  

Saps com fan els diferents ocells? Vols provar? 

 

 Els humans també volem volar, oi? Com ho fem? 

 

 Recordes la Blanca i en Robín?   Pots dibuixar-los? 
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Les gàbies 
 En Robín viu en una gàbia. Quins altres animals viuen també en gàbies? 

 Com t'agradaria que fos la gàbia de’n Robín? 

 Els espantaocells serveixen per espantar els ocells. Dibuixa un que espanti molt 

 

Papiroflèxia 
 Amb fulles de paper i l'ajuda d'aquest enllaç, podeu fer ocellets de paper 

https://youtu.be/5zTV6KB_Ojo 
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Contacte 
 

Aquest és l'equip que ha fet possible Vola ploma. Si voleu parlar amb nosaltres sobre 

l'espectacle que heu vist i fer-nos arribar les vostres opinions, us podeu posar en contacte 

mitjançant la nostra pàgina de facebook, la web o el correu electrònic, també publicarem els 

vostres dibuixos si ens els envieu. Esperem els vostres comentaris.  Gràcies. 

https://es-es.facebook.com/periferia.teatro 

www.periferiateatro.com 

periferia@periferiateatro.com 
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