
LA VOLADA DE L'ANTON D'EUS
adaptació teatral del conte de na Coleta Planas

per la companyia Théâtre de la Corneille

La Volada de l'Anton d'Eus és un conte de colors. Colors vius, taronja, groc, roig, blau,
verd, ombres de vinya a l'estiu, dibuixos animats de colors vius.

Com la  majoria  de contes,  La Volada de l'Anton d'Eus és també un viatge.  El  viatge
iniciàtic d'un mainatge que descobreix el món, la vida i els seus propis límits. Descobreix
també l'Altre i la Diferència.
En el seu viatge, l'Anton fa troballes amb “personatges” que el faran avançar en el seu
afany de volar, de créixer.

La Volada d'Anton d'Eus és un conte senzill, poesia d'imatges, de colors i de sensacions,
on els Elements es donen cita amb els grans mites i herois de la Humanitat. És un clam
per la descoberta de l'Altre, l'obertura al Món, l'acceptació de la Diferència com a camí
emancipador.
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Direcció
Monique Bellsola

Música
Miluc Blanc

Xavier Montserrat

Comédien

Formé comme danseur à l’École Supérieure de Danse de Barcelone et à l’école de danse
Ramon Solé, il s’est tourné vers le travail de l’acteur.

Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Barcelone en mime et pantomime, il a
participé à des stages sous la direction de Carlo Boso, Philippe Gaulier, Heddler Roboth et
Coralina Colom en Commedia dell’Arte, jeu d’acteur, escrime, et technique vocale. Son
parcours se décline autant en théâtre qu’en danse.

Cette polyvalence et sa maîtrise de plusieurs langues, lui permettent de travailler dans des
projets et des compagnies de théâtre et de danse très diverses, jouant dans des salles
comme dans la rue. 

C’est ainsi qu’il produit ses propres spectacles : «LDV», «Finestrella» ; et travaille pour
des compagnies catalanes et internationales telles que La Fura dels Baus : «Suz/o/Suz»,
«Tier Mon», «Noun», «MTM» ; Ricard Salvat : «Marathon», de Ricardo Monti ; Royal de
Luxe : «Retour d’Afrique» ; 100% Acrylique : «On achève bien les chevaux», de Horace
Mc Coy ; Cie Off ; Karnavires ; Théâtre des Trois Hangars : «Le Radeau des Morts», de
Harald Müller ; P’tit Atelier 3 : «Fando et Lis», de Fernando Arrabal ; Cie Détours : «Les



Fruits posés au fond de la coupe», de Ray Bradbury ; Sunsets : «L’heure où l’on ne savait
rien», chorégraphie pour cinq danseurs de Lila Greene.

Depuis 2012, fait partie de la compagnie Théâtre de la Corneille dans le spectacle «Le
comédien malgré lui»

Monique Bellsolà

Mise en scène

Formation au GRET de Perpignan dirigé par Guy Jacquet. Stages avec Pierre Bouchet,
Iveta Vigata et Joan Anguera. 

Stages théâtre et danse de la Fondaction Boris Vian dirigé par Monsieur D’dée. Formation
danse et expression corporelle avec Jo Leclerc.

Engagée en tant que comédienne au Théâtre du Renard sous la direction de Marie Pierre
de  Porta.  Création  de  la  Compagnie  de  la  Marotte  avec  François  Desnuelles,
marionnettes.

A partir  de  1992,  participation  à  la  création  de  spectacles  musicaux  de  l’association
Miriada, pour la conception et la mise en scène : «Arbre» de Père Figuères, «Ert» de
Patrick  Giffreu  pour  le  festival  Jazzèbre,  «Musicales  de  Mai»  au  Palais  des  Rois  de
Mallorca.

Depuis 1993, comédienne au Théâtre de la Rencontre de Perpignan. «Demain, fenêtre
sur rue», de Jean-Claude Grumberg, «Par la barbe d’Ulysse» de Pierre Bouchet,  «Le
sourire au pied de l’échelle» d’après Henry Miller, «Viande crue à Whitechapel» de Pierre
Bouchet.

Depuis  2000,  créations  avec  l’ensemble  Saurimonda  de  spectacles  autour  des
troubadours : «La légende du coeur mangé», «Chemins de troubadours», «Constança,
Reina de Mallorca»...

Depuis 2004, comédienne et metteur en scène du Théâtre de la Corneille : «Un fil i una
canya» de Norbert Narach, «L’écume des jours» de Boris Vian, «Le comédien malgré lui».

Miluc Blanc

Musique

Chanteur et guitarriste, éclairagiste et voyageur, polyvalent et curieux, il touche à toutes
les facettes du spectacle vivant. Il se forme à la danse avec Véronique Barrier et met en
scène plusieurs spectacles de la compagnie Caravane. Grâce à la rencontre avec Florent
Berthomieu, il crée le groupe «La Tuna» pour lequel il écrit et compose.



*Fiche 8 : Théâtre

Pistes pédagogiques proposées par Colette Planas.
Documents supports :
-Album : Colette PLANAS, La volada de l'Anton d'Eus, PREC-CRDP Montpellier, 2012
illustration, Les Pritchard's, préface Jaume Queralt, sous la direction de Jean José Rodriguez
-CD Audio ( Voix Enriqueta Torrenta, Musique Miluc Blanc ).
-Différentes versions CF fiche 9
L'album comprend une version longue en catalan, une version courte bilingue français-catalan, une
version numérique en quatre langues

 La volada de l'Anton d'Eus- Théâtre de la Corneille- Xavier Montserrat i 
Monica Bellsola

ABANS O DESPRÉS

LLEGIR EL LLIBRE IL·LUSTRAT

Per exemple
Començar per la versió power point maternal, simplificada o la versió curta del llibre 
o la versió francesa curta i després la versió catalana curta ( veure sobre les pistes la 
fitxa 5 diferents versions) pàgina del PREC i CANOPE 66

http://www.pedago66.fr/catalan/outils-
pedagogiques/anton.html

Abans de la lectura aclarir el vocabulari :

Objectiu de les activitats eventuals     :
Alleujar la carga cognitiva futura per comprendre el llenguatge escrit.

Presentar els personatges.
Contar abans de llegir o mirar la versió power point.

Joc de descoberta del lèxic a travès de la lectura d'imatges, rifles, memory i de la 
primera escolta.
Mostrar les imatges abans de llegir
Fer el resum de la història
Presentar l'autor, l'i·lustrador, els que fan d 'actors
Descoberta de la coberta



Presentar l'activitat (" us llegiré la història de...)
Durant la lectura...
...Recolzar-se sobre el viscut interior per accedir al que els nens han entès per mirar 
els elements que fan  obstacle a la comprensió per construir les situacions futures, per
que aprenguin a prendre posició, donar el seu parer, posar en relació amb si mateix i 
amb els altres i amb d'altres lectures.

Objectiu essencial
Objectiu vivencial
Incorporar l’obra d’art dins el cor sensible perquè ajudi a viure.

L’art és l’ocasió de parlar de les seves emocions i el teatre és un encontre amb l’emoció central 
d’una obra que es deplega sota els ulls dels espectadors.

 Propostes de treball 
Anar al teatre amb els nens i nenes de l’escola és un aconteixement per a ells i també una 
oportunitat de treball pels mestres, que no podem desaprofitar. 
Acompanyant-los al teatre i fent possible que hi vagin, els permet despertar tot un seguit 
d’inquietuds d’una manera vivencial: 
-Com a petits humans
-Com a petits ciutadans
-Com a petits actors i espectadors
- Com a futurs actors i actrius 
- Com a artistes plàstics 
- Com a públic adult: perquè incorporin l’hàbit d’anar al teatre…
L’observació d’una obra de teatre genera als infants una activitat mental que 
hem d’estimular i aprofitar per ajudar-los en el seu creixement personal. 
Per això, cal planificar fer un treball ABANS d’anar al teatre, que comportarà 
determinades  actituds d’escolta  activa,  d’atenció,  un  treball  DURANT  la 
representació que podrem recollir DESPRES de veure l’obra.

ABANS D’ANAR AL TEATRE 
Tot primer anar al teatre és una festa, un plaer, una cosa nova per descobrir, un regal.
 Es un llibre obert sobre una escena amb personatges, paisatges, moviment, llums, efectes i paraules
que es poden entendre o no completament ja que les altres formes de comprensió són presents: 
l’esguard, el gest, la intonació, l’exageració i l’emoció. 
Al teatre l’emoció és un llenguatge : la vibració plàstica i sonor del conjunt fa passar alegria, por, 
quietud, angoixa…
Els cal sensibilitzar a « la pell d’actor » i al que és une representació teatral.
El teatre és un lloc particular, una sala amb el negre de la nit  abans i que poc a poc s’aclareix com 
un dia que s’aixeca. 
En cal explicar els rituals, el silenci, el recolliment: sense tallar la part emocional que porta al riure 
o  l’expressió de la colera, a la voluntat d’ajudar els que tenen un problema. 
No es pot xerrar i comentar les coses com si fossin sols al món perquè dificulten l’escolta dels 
altres.
El comportament d’espectador es pot ensenyar, abans  a travès de petites escenes jugades amb dos 
grups : un grup actor/un grup espctador i intercanviar. 
 
Per tal de desvetllar la curiositat de l’obra tenim poc material però els hi podem presentar una 



imatge de l’obra, el cartell per fer hipotèsis :

Donar una tasca d'escolta i d'observació a grups de dos alumnes entre les 
següents :

Qui ? Els personatges i els animals
On ? Tots els llocs geogràfics que puguin donar una indicació de lloc o de país, els 
elements de viatge
Què ? Les accions
Quan ? Els llocs
Els objectes
Els colors, l'estètica
Els cinc sentits 
La música
Els elements poètics: somnis, imatges, comparacions
Filosofia, ètica
Moviments : verbs, ales,
Signes de coratge, de voluntat
Diàlegs
Emocions i sentiments : trist, content, enrabiat, estranyat…

 Presentació : la mainada fa una rotllana, un nin va cap al centre , diu el seu nom « Jo sóc … » 
expressa una emoció i torna al seu lloc dins la rodona. Els altres  l’imiten  i en seguint. Endevinem 
què és o amb els cartells mostrem l’emoció expressada.



 Cadascú un paper :  La mainada es posa en rotllana, un d’entre ells se’n va al mig amb una 
expressió « emoticone » donada pel professor. El altres han d’endevinar com se sent l’Anton.  

 EXPLOTACIO DE LA SORTIDA TEATRE AMB EL JOC DRAMATIC
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