ELS

TURISTES

Imagineu-vos una parella de la França profunda: En Fréderic i la Paulette.
Ell treballa a l'Ajuntament del seu poble; curiós per excel·lència i interessat per tot
allò que tingui a veure amb una ciutat; és l'encarregat de tot el que està relacionat amb
mobiliari urbà i a més a més de la neteja del seu petit i preciós poble. És també amo d'un
gos que li girarà totes les situacions fent allò que no s'ha de fer en aquell precís moment:
agafar-li la gorra mentre ajuda la Paulina a enfilar-se per fer-se una foto, mossegar-li el
pantaló, apropiar-se de la seva nevera portàtil i menjar-se-li els seus entrepans, impedint
que s'apropi, tot ensenyant-li les dents com si d'un veritable llop es tractés.
Ella, mestressa de casa i amb desitjos immensos de viatjar, de descobrir, de visitar
museus, de trobar-se amb gent...., però sense oblidar que quan torna a casa d'un viatge, ho
fa carregada d'un bon reportatge fotogràfic, que el seu marit Frederic haurà fet amb el
seu aparell japonès. Ella és també mestressa d'un petit yorkshire terrier , una mena de
florero que allí on la deixa es queda immòbil.
Els turistes són petites cròniques de la vida quotidiana d'una parella, de província, en
aquest cas de França.
Molt diferents per la seva cultura que és d'un país no tan mediterrani. Aparentment
delaten una condició modesta, aquests viatgers ens aporten una mirada crítica sobre
nosaltres mateixos... Riem del seu tarannà, però d'alguna manera els entenem perquè se'ns
assemblen........ Són fins i tot herois, ja que no abdiquen mai i combaten tot allò establert:
després de tot, quan reflexionem sobre aquest món que ens rodeja, no és sovint ridícul?
El concepte dels turistes és universal, ja que tots nosaltres som, serem i hem sigut
turistes, sorpresos per la gastronomia, per les
costums o
altres maneres de
funcionament.....
Si arriben a la vostra ciutat i us els trobeu, seguiu-los !!!! Mai més els oblidareu .....

BON VIATGE !!!!!!!!!!!!!

ESCARLATA CIRCUS – ELS TURISTES

SINOPSIS
…Un viatge per les entranyes de la vostra població, guiat per una parella de turistes aliens
al vostre tarannà. Amb les aventures i proeses envaïran els cors dels espectadors; no us
estranyi trobar acròbates pels arbres o bé llançadors de ganivets dins d’una carnisseria…
Si us els trobeu, seguiu-los i BON VIATGE!!

FITXA ARTÍSTICA
Elisabet Miralta és Paulette
Jordi Aspa és Frédéric

FITXA TÈCNICA
Llibertat d’acció.
Possibilitat de veure el recorregut 3 hores abans de la primera funció.
Camerins amb dutxes d’aigua calenta.
6 ampolles grans d’aigua mineral.

