El grup gran de l’ESCOTILLÓ JOVE presenta aquesta versió teatral del
drama “El diari d’Anna Frrank”, a partir del llibret que van adaptar Frances
Goodrich i Albert Hackett de l’obra original.
Narra la historia d’una adolescent jueva, amagada durant dos anys, amb
set persones més, en un espai molt reduït i secret. Sentim les veus d’aquells
fugitius dels nazis, amb la vida que donen els diàlegs reflectint la quotidianitat
que hagueren de viure en un lloc i en un ambient que encarnen una de les
pàgines més llegides de l’Holocaust.

Amb aquesta obra, l’Escotilló Jove participa en els actes que es fan a
Vilanova i la Geltrú organitzats pel projecte BUCHENWALD, vinculat a l’Amical
de Mauthausen. Durant dos dies es va posar en escena aquesta obra al Círcol
catòlic perquè l’alumnat que participava en aquest projecte pogués gaudir-ne:
en total uns vuit cents espectadors de setze i disset anys de la comarca del
Garraf i d’IES del Baix Llobregat.
També va participar als premis Buero-Vallejo de teatre jove, d’àmbit
estatal. En la seva fase catalana va obtenir el segon premi Ovidi Motllor i va ser
distingida com a millor versió d’un text clàssic. Es va participar a Barcelona en
l’espectacle d’entrega de premis.

L’estiu de 2014 es va preparar una versió reduïda. de 20 minuts, que fou
representada al pati del Castell de la Geltrú durant la “Nit dels Sentits”, dins del
programa d Festa Major de la Geltrú. Aquesta representaciço tenia la
peculiaritat que es feien quatre passes de vint minuts consecutius, de 10h a
12h, amb descansos de 10 minuts.
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EL DIARI D'ANNA FRANK
El grup de L'ESCOTILLÓ JOVE G.T. representarà els propers
dies,Dissabte 5 de juliol a les 22 h. i
Diumenge 6 de juliol a les 20 h., l'obra

EL DIARI D'ANNA FRANK
Hi haurà venda anticipada d'entrades el dijous dia 3 de les 19 a les 20,30, i una hora abans de cada
representació, a la taquilla del Círcol Católic.El preu de les entrades serà de 5 euros.

Amb aquesta obra, el grup l'Escotillò, s'incorpora al Projecte Buchenwald, i amb
el suport de l'Amical de Mauthausen oferirà diferents representacions en el
marc del projecte durant tot el curs vinent, com a eina de sensibilització per a la
recuperació de la memòria històrica, i també per a la prevenció del feixisme;
objectius claus del projecte.

Aquestes representacions formaran part de les activitats adreçades a l'alumnat
i als centres de secundària implicats en el projecte, i també , Escotillò i Amical,
treballaran per a la seva extensió a altres centres del País, integrants de la
Xarxa de memòria i prevenció del feixisme "Mai Més" de la que formen part
un nombrós grup de instituts i centres de secundària d'arreu de Catalunya.
Petita sinopsi:
Aquesta obra ens explica l'història d'Anna Frank i l'Holocaust, a partir del diari
que va escriure l'Anna Frank durant els anys que van romandre amagats, ella,
la seva família i altres amics per tal de no ser descoberts pels nazis, ja que
eren jueus, la seva vida dia a dia i totes les vicissituds i patiments que
varen passar, mentre van romandre amagats.
Al mati del 6 de juliol de 1942 la família s'instal·la a la casa del darrera,
nom que va rebre l'amagatall, Otto Frank, la seva muller Edith Frank i les seves
filles Margot i Anna. Després s'hi instal·laren la família Van Daan, el sr. i la sra.
Van Daan i el seu fill Peter Van Daan. I finalment el sr. Dussel un dentista amic
de la família.
La secretaria del sr. Frank i un amic eren els únics que coneixien l'amagatall i
eren el seu contacte amb l'exterior i els proveïen d'aliments.
El diari ens relata tot el temps de convivència a l'amagatall i les notícies que
van reben des de l'exterior.

Finalment el mati del 4 d'agost de 1944 l'amagatall fou envait pels serveis de
seguretat de la policia alemanya per indicació d'un informador. Es creu que va
ser un lladre tot i que mai s'ha pogut confirmar.
Van ser deportats a diferents camps de concentració on tots, excepte el pare
Otto Frank van acabar morint.
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L'any 1942, dos anys després de l'ocupació d'Holanda, els jueus van
perdre tots els drets ciutadans. La família Frank s'amaga dels nazis en
unes golfes al magatzem de l'empresa del pare d'Anna. Anna Frank
comença un diari íntim pocs dies abans d'anar a l'amagatall.
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de l'Amical de Mauthausen oferirà diferents representacions en el marc del projecte durant
tot el curs vinent, com a eina de sensibilització per a la recuperació de la memòria
històrica, i també per a la prevenció del feixisme; objectius claus del projecte.
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centres de secundària implicats en el projecte, i també , Escotillò i Amical, treballaran per a
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