
 

 

 
CONSELLERIA DE CULTURA,            
      EDUCACIO I  CIENCIA                  
   I .E .S .  SALV ADOR G ADEA               
             ALD AI A 

 

  

  

 En/Na ___________________________________________ 

pare/mare  de l’alumne/a __________________________________ 

matriculat en el curs ______  : 

Autoritza al seu fill/a  a participar en la següent activitat:  

Teatre a “LA CARTA”, que tindrà lloc  al TAMA a Aldaia,  el dia 

26 de novembre de 2010 (divendres). 

Duració de l’activitat: des de les 22 :30 a les 23 :45 hores aprox. 

 

Aquesta  autorització  es  replegarà  del  12  al  19  de Novembre. 

 

 

Aldaia, a _____ de _______________ de _______ 

 

 

Firmat.: El pare o la mare 

(Nom i D.N.I) 
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Divendres 26 de novembre, 22.30 h.  

Públic jove i adult. 
 
El TAMA presenta l’espectacle “La Carta” de l’actor italià Paolo Nani. 

Un espectacle de teatre gestual sense text. Paolo Nani és un clown 

fantàstic, molt reconegut internacionalment. Un espectacle divertit on 

l’actor repetix la mateixa història, recreant-la de 15 maneres completament 

diferents. 

Durant la primera escena “normal” no passa res especial: un home entra, 

beu alguna cosa, ho escopix perquè no sap el que és, escriu una carta i al 

no tindre tinta en la ploma se’n va molt enfadat. 

Seguidament Paolo Nani esta escena la reprèn de diferent maneres: 

“rebobinant”, en sorpresa, sense mans, en terror, en clau de circ, amb 

màgia, en estil western, com una pel·lícula muda... 

Totes les variacions tenen alguna cosa en comú: mai es parla i tot el món 

riu.  

Un timing còmic amb originals gags i amb molta complicitat amb el públic. 

Un espectacle que ha donat la volta al món representant-se en Xile, 

Austria, Bèlgica, Anglaterra, França, Holanda, Itàlia, Noruega... participant 

al Köln Comedy  Festival i al London International Mime Festival. 

 
Duració: 1h i 10 min 

 

“La PAOLO NANI 

Carta” 
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