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LES 7 DIFERÈNCIES

Les 7 diferències ens mostra en
escena a persones de trets físics i
d’orígens ben distints: pells negres,
blanques, roses; ulls allargats,
redons; llavis grossos, prims;
africans, asiàtics, europeus... Un
munt de formes i colors, un ventall
de llengües, de costums i de
maneres d'entendre la vida que
reflecteixen la diversitat humana
amb què convivim cada dia.





Coneixerem per què i com van arribar
fins ací aquests personatges, què es van
emportar del seu país i què van haver de
deixar. Descobrirem algunes de les
peculiaritats de la seua cultura i
jugarem a trobar les diferències entre
uns i altres.

El llenguatge del cos, la música, el joc,
l’humor i la mescla de les històries reals
dels intèrprets amb la ficció són alguns
dels ingredients d'un espectacle que
reflexiona a propòsit del que realment
ens separa i ens uneix a les persones, de
com ens agrada -de vegades- sentir-nos
diferents però com ens molesta quan ens
fan sentir que eixes diferències ens
deixen fora.



Les 7 diferències és un
cant a la curiositat, la
naturalitat i l’humor amb
què els més menuts viuen
la diferència però, també,
un espai per a reflexionar
en família sobre les
dificultats que podem
trobar a l’hora de
relacionar-nos amb
persones molt diferents.



PONT FLOTANT

Pont Flotant és una companyia de teatre estable que
naix l´any 2000, com a grup d´investigació sobre la
tècnica de l´actor i el fet escènic.
Els seus membres són Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús
Muñoz i Pau Pons. Tots quatre són llicenciats en Art
Dramàtic per l’ESAD de València. Comencen a
treballar junts, units per inquietuds personals,
artístiques i pedagògiques i, des d’aleshores, han
estrenat huit produccions professionals, han realitzat
gires nacionals i internacionals amb les seues peces i
han impartit nombrosos cursos de creació escènica i
entrenament actoral en diferents escoles
professionals i universitats.





Creacions

Allunyades de paràmetres comercials, les seues
peces són el resultat d´un treball de creació
col·lectiva, caracteritzat per una clara voluntat de
recerca i reflexió a propòsit de noves formes de
comunicació i expressions teatrals contemporànies.
L’ús d’elements autobiogràfics i la mescla entre
realitat i ficció són un element característic i
recurrent de la companyia, així com la mescla de
diferents llenguatges, la relació íntima amb
l’espectador, la teatralització d’altres formes de
comunicació, el treball físic de l’intèrpret i la
inclusió de part del seu entorn social dins del procés
d’investigació, creació i exhibició de les seues obres.



El punt de partida de les seues
creacions és sempre la necessitat de
reflexió al voltant de qüestions que
els afecten directament. Al llarg de
la seua trajectòria han
abordat temes com el pas del
temps, els records i la memòria,
l’amor, el compromís social, el
treball o l’educació, entre d’altres.
La diferència entre persones de
diferents procedències i cultures és
el tema d’esta nova creació.



Entre alguns dels seus treballs podem destacar Com a
pedres (2006), Exercicis d’amor (2009), Algunes
persones bones (2011), Jo de major vull ser Fermín
Jiménez (2013), El fill que vull tindre (2016) i Les set
diferències (2018). Amb ells han actuat en gran part
del territori nacional i part del territori
llatinoamericà (Mèxic, Nicaragua, Costa Rica,
Hondures, Colòmbia, Xile, Argentina i Uruguai). Han
rebut diferents reconeixements com el Premi a Millor
Espectacle per a Xiquets I Xiquetes als Premis de les
Arts Escèniques de l’IVC 2018, el Premi Max Aub al
Millor Text als Premis de les Arts Escèniques de la
Generalitat Valenciana 2007, Nominació a Espectacle
Revelació als Premios Max 2007, Millor Direcció
Premis Abril 2009, Nominació Millor espectacle
estranger als Premios Teatro del Mundo, Buenos Aires,
Argentina 2010 o la candidatura a Espectacle
Revelació als Premios Max 2015, entre d’altres.



A www.elpontflotant.es trobareu tota la informació
de la companyia (gira i activitats pedagògiques a la
pàgina d’inici i fotos i vídeos de les seues creacions
a la pestanya de espectacles).



Premi Mostra de Teatre d’Alcoi 2018

Premi Millor Espectacle per a Xiquets i Xiquetes
als Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2018



"Un canto grácil al ser humano para
aprender a convivir en la diversidad y
eliminar barreras de raza y cultura, aun
subrayando las diferencias (...) El
resultado es extraordinario. El pont
flotant son únicos”

J.V. Peiró. Las Provincias



"Un tema que en sus manos se ha
transformado en un delicioso espectáculo. En
un divertido y emocionante juego. (...) Su
perfecta dramaturgia hace que todo nos llegue
de manera natural (y original). Una gozada”

E. Herreras. Levante EMV



"Un juego escénico pleno de calidez,
simpatía, ternura, alegría e ingeniosidad.
Una fiesta para los sentidos de los
espectadores, sean estos niños o adultos.
Delicioso"

Nel Diago. Cartellera Túria





FITXA ARTÍSTICA

Dramatúrgia i direcció:

Pau Pons i Jesús Muñoz

Intèrprets: 

Natalyd Altamirano

Ruba Barua

Jesús Muñoz

Seve Junior

Pau Pons 

Zhao Hu 



Col·laboració en la dramatúrgia del moviment: Daniel Abreu
Disseny d’il·luminació: Marc Gonzalo
Disseny d’escenografia: Joan Collado

Audiovisuals: Fermín Jiménez
Música original: Pedro Aznar
Ambient sonor: Panchi Vivó

Realització d’escenografia: Joan Collado i Santi Montón
Vestuari: Joan Collado i Àlex Cantó

Fotografia i vídeo promocional: José Ignacio de Juan
Imatge i disseny gràfic: Joan Collado

Producció: Àlex Cantó
Producció Executiva: Manu Martínez i Àlex Cantó

Regidoria I direcció tècnica: Yolanda García
Tècnics: Juan Serra i Josep Ferrer

Distribució: Inma Expósito – Pro21 Cultural

És una producció de Teatre Escalante / Diputació de València

Agraïments: A Mara Hold, Qiongmin Huang, Muctar, Darío Piera, 
Carles Sanjaime, Meng Shen, Eva Such, Kika Galcerán i Diego 
Sánchez (Los Reyes del Mambo), Vicente Mezquita (Millenia
Estudios), Mar Estrela, Carmela Mayor i a l’equip de Teatre

Escalante i Teatre Talia





Pots consultar el 
dossier didàctic de 
Les 7 diferències, 

amb jocs, 
activitats, cançons, 

vídeos i més, a 
l’enllaç

les7diferencies.blog


