


Des d’Aboon Teatre oferim un espectacle innovador, totalment simbòlic i arquetípic, 
fugint dels estereotips d’interpretacions culturals, histories tradicionals i valors socials 
subjectius. 

Fonamentat en les corrents educatives  lliures i actives que proposen intervencions 
d’acompanyament i motivació, on l’infant descobreix per si mateix com i que aprendre. 
En l’Arbre de la Vida no s’expliquen emocions ni sentiments tenint en compte l’edat del 
públic, es viuen a un ritme natural. Parlem un llenguatge universal que no necessita 
traducció ni paraules per expressar-se. 

L’Arbre de la Vida és una creació feta des de l’amor profund cap a la primera infància, 
amb un gran respecte pel nadó i pel seu imaginari, trobant en les seves capacitats i per-
cepcions la nostra inspiració.

Presentació
L’Arbre de la vida és una obra de caràcter simbòlic adreçada a nens de 6 mesos a 4 anys, però pensada 
per a totes les edats. No hi ha una única historia en aquest conte. Hi haurà tantes histories com nens i 
nenes, adults i ancians vinguin a veure-la.

L’espectacle obra una �nestra al màgic procés de la creació. Parla de la vida i la mort en moviment 
continu, de la voluntat i la passió de viure, del buit i el  desconegut, de les idees i la possibilitat, de viure 
el present i entregar-se, i de la diversitat en la manifestació.    

La història

Shin hey aleph mem reich son les paraules màgiques que obren el bagul de la creació. De la mà de les 
geometries essencials (els 5 sòlids platònics), viatgem a 5 mons diferents, on regnen el foc, l’èter, l’aire, 
l’aigua i la terra amb els seus colors i sons. L’obra connecta a l’espectador al propi imaginari per viure un 
únic i original viatge, el seu.
Amb una estètica molt sensorial, l’Arbre de la Vida ens transporta a la pau i la calma que es viu en el 
món dels nadons.  



Perquè teatre per nadons

El teatre per nadons comença a ser molt valorat en països com França, Anglaterra i Canadà. Hi ha una 
demanda creixent de pares de nova generació interessats en la cultura i en oferir als seus �lls espais 
artístics de qualitat per compartir en família.
 
El teatre, sent la més complerta de totes les arts, afavoreix el descobriment i l’aprenentatge, que en la 
primera infància, es realitza a través de l’art i el joc. Disciplines com el teatre simbòlic i la música són 
més properes a la percepció pròpia i completament lliure que l’infant té de la realitat. 

Els bene�cis que el teatre per nadons aporta són diversos: 
 
 • Fomenta la creativitat i la imaginació, base del desenvolupament intel·lectual. 
 • Proporciona una trobada amb l’art a un ritme més real i adaptat al nadó que la televisió o altres  
 medis tecnològics. 
 • Implica activament a l’espectador, fent-lo partícip del món que l’envolta.
 • Estimula les capacitats físiques i sensorials com la visió, l’audició i la parla.
 • Afavoreix la concentració.
 • Proporciona percepcions espaials en dimensió real, afavorint la psicomotricitat.
 • Estimula l’emocional oferint una diversitat de sentiments per que l’infant pugui reconeixe’ls i  
 establir els fonaments de la intel·ligència emocional que serà la base del seu món relacional.
 • Afavoreix el gust per l’estètic.
 • Crea un vincle entre l’art i l’infant, base d’un adult curiós i interessat en la cultura.
 • Crear nous vincles compartint amb altres nens i nenes.

I tot, acompanyat pels seus adults de referència que li proporcionen seguretat i con�ança en un entorn 
d’amor i respecte.



L’obra i els seus objectius
 • Despertar l’interès artístic i cultural dels més petits utilitzant el seu llenguatge.
 • Proporcionar un espai d’entreteniment de qualitat per als més petits i per tota la família.
 • Despertar i harmonitzar en l’espectador els arquetips de cada �gura, color i element.
 • Potenciar i acompanyar la imaginació i el món abstracte i simbòlic que es viu en la primera  
 infància donant espai a la lliure interpretació. 
 • Crear un pont de comunicació entre el públic i l’espectacle a través d’una escolta activa del  
 moviment generat durant el transcurs de l’obra.  



Alguns detalls més sobre l ’obra: la nostra interpretació particular
L’arbre de la vida busca en les tradicions màgiques i místiques del nostre país el seu �l conductor, explica 
la història de la creació segons la tradició Cabalística. La Càbala, molt arrelada al call de Girona i a la 
corona d’Aragó durant el s. XII i XIII entre les comunitats jueves amb autors com Isaac Lluria, Ezra Ben 
Salomo, i Mossèn ben Nhaman, entre altres, integrants de l’Escola Cabalística de Girona (també cone-
guda com Escola d’Ànima).

L’espectacle que es crea és un joc de formes, colors i sons totalment abstracte, estètic i transversal. 
Apel·la al nostre inconscient, ja que els elements bàsics que van apareixent durant la historia estan 
continguts en la nostra naturalesa com a éssers humans.

A través dels sòlids platònics (tetraedre, dodecaedre, octaedre, icosàedre i cub), elements de la natura, 
el color i la vibració de les lletres hebrees descobrim les 5 energies arquetípiques que representen els 
mons de la creació.

En un principi un espai en blanc deixa obertes totes les possibilitats. Al obrir el bagul es desperta la 
història.

 • Tetraedre: l’inici
En el primer món descobrim el foc, el color vermell i la vibració de la lletra hebrea shin. Expressa la 
voluntat, la força i la passió. En moltes tradicions és el símbol de l’Amor.
 
 • Dodecaedre: el buit
El segon moviment s’inicia amb l’anomenada forma mare, el color lila, l’element èter i la lletra hey. 
Expressa l’energia femenina on es crea l’espai necessari per iniciar tota gestació. És el principi de la 
dualitat. Donarà inici a la fecundació expressada pel foc.
 
 • Octaedre: Les idees arquetípiques
L’element vent, el color groc i el so aleph, ens obren les portes al món arquetípic en el que es troben les 
idees inicials, abans de ser manifestades. És l’harmonitzador i el creador de pensaments i per tant de  
moviment.
 
 • Icosàedre: Les emocions
L’aigua, el color blau i la lletra mem. L’aigua ens dona direcció, ens ajuda a �uir així com les emocions. 
La idea comença a tenir una forma, és per això que en aquesta escena apareixen els tres regnes de la 
manifestació: animal, vegetal i humà, encara en latència.
 
   • Cub: La matèria
L’element terra, el color verd i el so reich donen pas a l’últim element. Allò que nosaltres ja veiem i 
sentim, es manifesta amb cos i forma. És la força de la naturalesa on la llavor plantada anteriorment 
esdevé una �or, un pollet i un esser humà.

Finalment l’esser humà ens conduirà de retorn a l’inici. Fent un viatge pels diferents elements, retorna al 
foc, per continuar el cicle de la vida.
L’important en l’espectacle no és tant el que s’hauria d’entendre o el que nosaltres estem explicant, sinó 
el que desperta en cada espectador, i les sensacions que ell viu i descobreix dins seu.
   



La Companyia

Aboon teatre és una companyia jove, que vol transmetre una visió més amplia de la realitat. Expressem 
l’imaginari i la vivència infantil per acostar-la a l’adult, creant un espai harmònic entre aquestes dues 
realitats paral·leles. Amb molta cura, sensibilitat i respecte, compartim amb els més petits el seu món 
simbòlic i acompanyem a l’adult a descobrir-lo i recordar-lo.

La sensitivitat, les emocions i la imaginació són denominadors comuns que ens connecten amb els 
nadons i la nostra infància. A Aboon Teatre les rescatem i les col·loquem en un lloc preferent. 

Historia de la companyia:

L’idea de fer teatre per nadons sorgeix l’any 2009, i es crea un equip de treball per desenvolupar aquest 
projecte. Al 2012 es materialitza amb la creació de la companyia Aboon Teatre i del seu primer especta-
cle l’Arbre de la Vida, estrenat al 2014 a la sala Porta4 de Barcelona.

La companyia està formada per l’Anna Serra i Mei Samarra. 

Amb una gran acollida per part del públic, l’Arbre de la Vida ha estat representada tant en grans 
teatres, com en petits espais en el seu petit format, en representacions continuades des de la seva 
estrena. 

  



Fitxa artística

Direcció i idea original: Anna Serra
Direcció artística: Eduardo Telletxea
Dramatúrgia, escenogra�a i interpretació: Anna Serra i Mei Samarra
Il·luminació i so: Stefano Razzolini
Efectes sonors: Rolando Alonso
Producció: Aboon teatre

Agraïments: a la Sheila i a l’Ian. A Luis Rodríguez i Stéphane Wickaert. A Yolanda Ramos, Ferran 
Pascual, Mireia Vilà, Joan Serra, Josep Serra, Paquita Puigdellivol, Esther Westermeyer , Albert Busom, 
Rosa Foses i Esther Ballber.

Fitxa tècnica

L’obra te una durada de 35 minuts. En acabar es crea un espai de joc per tal que nadons i familiars 
s’apropin a les geometries, les toquin i les experimentin (durada aproximada de 20 minuts).

Per realitzar l’espectacle és necessària una sala diàfana, poc sorollosa i que es pugui enfosquir. 

Muntatge escenogrà�c: 3 h. 
Durada de l’espectacle: 55 minuts. 
Desmuntar: 1 h.
Dimensions de l’escenari: 6x6m. �ns a 4x4m.

SO
Potència necessària per la sala.
Reproducció:  Entrada de jack per ordinador o lector de CD (amb format wap o mp3)
Control: taula de mescles

L’equip de llum i so han de poder estar a la mateixa taula (ho controlarà una sola perona).
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Material luces/audio

PC 1000 W 2

ETC 2 50º /26º

PAR LED 5 channel 9
MATERIAL DE LA

COMPAÑÍA

BARRA 4

MOQUETA 1
MATERIAL DE LA

COMPAÑÍA

PA 2

CANALES lineas-dmx
(circuito DMX controlado por USB-DMX interfaz de la Compañía)

1 1

2 2

3 (caja verde) 3

4 (arbre) 4

A dx 26 material compañía

A ix 31 material compañía

B ix 36 material compañía

B ix 41 material compañía

C ix 46 material compañía

C ix 51 material compañía

ARBRE 55 material compañía

D 61 material compañía

D ix 66 material compañía



Currículums dels integrants del projecte
Anna Serra:

Des de sempre el teatre, la música i la dansa formen part de la meva vida. Assisteixo a una escola on el 
teatre i la música s’integren en el currículum educatiu del centre. També estudio dansa clàssica i jazz. 
Paral·lelament formo part del teatre amateur del meu poble, el grup de teatre de Fals, on participo en 
múltiples representacions teatrals des de molt petita. Les últimes obres que representem són “E.R. 
Actrius” (1998/02) i “Antígona” (2005 i 2013). També formo part de l’aula de teatre de la UVic 
(2005/08), amb la qual represento “Futur Perfecte" (2007) i "Divendres84", una obra de creació 
col·lectiva de l'Aula de Teatre de la Uvic (2006).

Professionalment faig múltiples cursos i estades, els més destacats el curs de “clown, joc escènic, inter-
pretació i màscara neutre” a “The Actor's Space” (2007) , el curs de “Bodypercussió i Dansa-Teatre” 
amb Javier Romero (2007) i l’acadèmia Escola de Teatre Nancy Tuñón (2008/09).
Inicio el projecte de teatre per nadons i em llanço al teatre professional amb la companyia Aboon 
teatre que fundem juntament amb Mei Samarra.

Per altra banda, estic formada com Educadora Social per la Universitat de Vic (2003-2006) i a partir 
d’aquí començo a investigar a nivell personal sobre l'educació lliure i la pedagogia 3000 en l'àmbit 
escolar i extraescolar (la família, les institucions socials, la societat, el lleure...). Això em porta a treballar 
amb nadons  en dos cases d'acollida (2007-2009).
El propi procés de creixement personal em porta a estudiar i treballar amb la bioenergètica (des de 
2003) i la Càbala (des de 2008), línies d’estudi que marcaran tant la vida personal com la 
professional i que em porten a expressar i compartir el que aprenc a través de l'art, la meva 
professió i passió.

Mei Samarra: 

Des dels 4 anys estudio música i piano. Inicio la meva formació teatral a l’Escola d’arts escèniques Pere 
Tubilla (2009/10). Actualment i des de el 2011, formo part del programa de Tècnica Meisner amb Javier 
Galitó Cava, on he fet, també, classes magistrals d’interpretació amb Rachel Adler (2013). 

He estudiat: cos i moviment amb Mathew Graham Smith (2011) i Isabelle Bress (2013); Màscara amb 
Laia Oliveras i Pau Cirer (2013); Veu amb Mercè Mestre (2005/2007) Jon del Vas Bolillo (2012/13) i amb 
Marta González cant i veu (2013/14); Improvistació amb José Malaguilla (2013/14).

Compto amb un ampli treball d’escenes, dirigides per Javier Galitó, Sonia Sobrino, i Nicolas Rivero.
Protagonista a “Homes!” representada al teatre Metropol, sota la direcció de Pau Tarrés (2009).

Al 2012 Anna Serra em va proposar una col·laboració per l’obre “l’Arbre de la Vida” i juntes ens hem 
embarcat en aquest projecte creatiu constituint la companyia Aboon teatre. L’Arbre de la Vida ha estat 
representat des de la seva estrena amb èxit continuadament.

Paral·lelament, sempre he estat interessada en el funcionament humà a tots el nivells, des del 1997 
realitzo estudis de bioenergètica, Càbala i tècniques corporals entre altres, adquirint la mestria en terà-
pia psicoenergètica. 

L’arbre de la Vida ha estat la combinació perfecte per poder oferir tot el meu potencial creatiu, sensitiu e 
interpretatiu.



Contacta’ns
   Anna Serra: 676 091 624    

                                             Mei Samarra: 639 294 434

www.aboonteatre.com
e-mail: info@aboonteatre.com


