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FUNDACIÓ XARXA 

 

El projecte que els grups de voluntaris desenvolupen a Catalunya des de 1972, com 
Moviment Rialles de Catalunya inicialment, passant a ser membres de la Fundació Xarxa al 
1995, any de la seva constitució, és un bon reflex del que es pot assolir quan la societat civil 
es posa al servei de la cultura.  
 
Amb 64 grups locals repartits en 24 comarques catalanes, la Fundació Xarxa gestiona un 
volum de contractació del voltant de mig miler de representacions per temporada relatives a 
espectacles per públic familiar, constituint el més important circuit de programació estable en 
aquest àmbit al nostre país.  
 
Mantenint criteris de rigor i professionalitat, de defensa i difusió de la llengua catalana i de 
voluntariat, el projecte de la Fundació Xarxa ha cohesionat els aspectes culturals amb els 
socials, fent arribar a poblacions grans i petites, de nord a sud i d’est a oest del territori, els 
espectacles que les companyies professionals creen pels infants i posant en valor la tasca del 
voluntariat als llocs on es desenvolupa. 

 

 

 
Des del 2012 organitza el TAST D’ESPECTACLES FAMILIARS a SANT FELIU DE 
LLOBREGAT, essent una mostra de diferents propostes escèniques en directe. 
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NOM ESPECTACLE: CONTES DE GEL 

COMPANYIA TEIA MONER 

GÈNERE  Màgia i titelles 

DURACIÓ TOTAL  55 minuts 

CONTACTE Maties Gimeno / Mariona Campos 

TELÈFONS 938645834 - 600510639 

CORREU ELECTRÒNIC  teiamoner@gmail.com 

PÀGINA WEB http://www.teiamoner.com 
SINOPSI:  
El xacrat és un ocell petit que cada any vola de l’Àrtic a l’Antàrtida. El seguim i visitem els 
impressionants temples de gel de la Terra. Ens fem amics de Didi, una orca blanca que 
volia ser de colors, i de Gegè, un pingüí que desitjava volar. Assistim a la festa de la Reina 
de les Neus. Els inuits ens expliquen els mil colors que pot tenir el blanc i la llegenda de 
les aurores boreals. Esbrinem perquè els pingüins viuen en el pol equivocat i també 
coneixem un ós polar fredolic. Aquestes històries ens descobreixen la vida i els costums 
dels habitants del Pol Nord i del Pol Sud. I ens fan pensar en la importància de tenir cura 
del medi ambient per no provocar més desglaç en aquests paradisos.  

FITXA ARTÍSTICA 
Guió, màgia i manipulació: Teia Moner 
Direcció: Miquel Espinosa 
So i llum: Miquel Espinosa 
Titelles i objectes: Teia Moner 
Producció: TEIA MONER SCCL 
Agraïments a Cosmocaixa   
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NOM ESPECTACLE: ELS VIATGES D’EN FILALICI 

COMPANYIA El Dit al Nas 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Titelles, ombres, projeccions i música en viu         Durada : 60 minuts 

CONTACTE Montse Ferrer // Ivo G. Suñé 

TELÈFONS 649942885 (Montse) // 679339105 (Ivo) 

CORREU ELECTRÒNIC  ferrer.montse@gmail.com; ciaelditalnas@gmail.com 

PÀGINA WEB https://www.filalici.com/ 

SINOPSI 

El camí de la imaginació no té limits. 
Al fons de tot d’un pou s’hi amaga la porta cap a un altre món: l’univers màgic de les lletres d’Oceà 
Atlàntic. És un indret que no existeix, i per tant, un lloc on tot és possible. 
En Filalici, un noi jove, curiós, amb empenta, descobreix l’entrada cap aquest món. Allà hi coneixerà en 
Barthelemi, un nàufrag del temps. Junts viatjaran d’un món a l’altre, 
a la recerca d’un impossible, travessant els límits entre la realitat i la imaginació. Però tot joc té unes 
regles, i trencar-les pot tenir conseqüencies imprevisibles... 
Adaptació per a titelles, ombres, projeccions i música en viu del còmic Philemon de Fred 
Ideat, creat i produït al taller creatiu Ca La Rita (Arenys de mar) 
FITXA ARTÍSTICA 

Producció de la Cia. El Dit al Nas. 
Idea original: Ivo G. Suñé i Agnès Monferrer, a partir del còmic Philémon de Fred. 
Direcció: Cia el Dit al Nas.         Ajudant de Direcció: Martí Doy. 
Dramatúrgia: Adaptació del còmic “Philemón” per Ivo G. Suñé i Agnès Monferrer. 
Composició musical: Agnès Monferrer. 
Escenografia: Ivo G. Suñé, Nelo Sebastián, Carlos Gallardo. 
Disseny i construcció titelles: Martí Doy, Ivo G. Suñé, Nelo Sebastián, Carlos Gallardo. 
Disseny i vestuari: Paulette Sanmartín. 
Manipulació: Ivo G. Suñé, Nelo Sebastián, Carlos Gallardo. 
Disseny d’il·luminació i tècnic de llums i so: Ivo Garcia Suñé. 
Promoció i difusió: Montse Ferrer (MFMC). 
Video-projeccions: Carlos Rufete i Marc Pagès                       Fotografia i vídeo: Carlos Rufete. 
Gestió i Administració: Agnès Monferrer. 
Producció i coordinació: Ivo G. Suñé.   Coproducció: Zia Guantazo, Cal Teatre, Vudú Teatro, Contrafilms 
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NOM ESPECTACLE: AKÄSHIA, EL VIATGE DE LA LLUM 

COMPANYIA El Cau de l'Unicorn 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Musical de Titelles i actors en llum negra               Durada : 60 minuts 

CONTACTE Roser Castellví i Omella 

TELÈFONS 93/774.91.95 

CORREU ELECTRÒNIC  elcau@elcaudelunicorn.com 

PÀGINA WEB www.elcaudelunicorn.com 

SINOPSI 

Akäshia, el viatge de la llum és el recorregut vital de la nena protagonista -des del seu naixement fins a 
la maduresa-... un camí envoltat de màgia, aventures fantàstiques... i llibres! 
Al costat de l’Alba coneixeràs "El país de les coses perdudes" i "El mon dels personatges que encara no 
han estat inventats" i també "El mon perdut d’Akäshia" on hi ha la biblioteca més gran d’aquesta banda 
de l’Univers. 
Akäshia és, a més a més, un Musical de grans titelles i actors en llum negra, amb un text molt acurat e 
interpretat per 53 grans titelles, que juntament amb les16 cançons originals, 5 actors manipuladors i un 
centenar d’elements escenogràfics - treballant sinergicament - permeten recrear el llenguatge dels 
somnis… on TOT ÉS POSSIBLE!!! 
FITXA ARTÍSTICA 
Obra original i Direcció : Roser Castellví – Dani Martínez 
Actors/Manipuladors: Roger Tutusaus Roca, Mariona Andrés Viladoms, Eloi Soldevila Solé, Natàlia Yanot 
Fernández i Dani Martínez Iglesias 
Cançons:  Músiques : Dani Martínez    Lletres : Roser Castellví     Arranjaments : Mark Cowling 
Músics:  Piano : Mark Cowling   Guitarra : Carles Teruel 
Cantants: Muntsa Rius, Oscar Mas, Xavi Fernández, Elvira García i Aina Quiñones  
Director Cors: Joan Carles Capdevila 
Escenografía: El Cau de l’Unicorn 
Titelles: Assumpta Saumell Vallès 
 
Premi Empresa Responsable amb la infància 2017 del Consell Independent de Protecció a la infància. 
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NOM ESPECTACLE: AMB P DE PALLASSO 

COMPANYIA Cia. Sabanni 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Pallasso / Màgia                                                      Durada : 55 minuts 

CONTACTE Jordi Saban i Roy 

TELÈFONS 630.800.882 

CORREU ELECTRÒNIC  sabanni@sabanni.com 

PÀGINA WEB www.sabanni.com 

SINOPSI 

En Sabanni avui, arriba disposat a veure un espectacle. Però... Ostres, tu! Està ben despistat! Sembla 
que és ell, qui ha d’actuar! I no hi comptava! 
I ara què, Sabanni? Tranquils, no passa res! 
Amb unes gotes de màgia, un polsim de bogeria, la bona companyia del Mestre Vallcorba i el seu 
inseparable colom Jordi, la farem grossa! 
Amb P de Pallasso és un espectacle fresc i divertit que trenca la quarta paret i posa cara a cara al públic 
i un pallasso amb les seves bogeries. Números de màgia, clàssics de tota la vida, però amb una mirada 
renovada. Sense més pretensions que les de fer passar una bona estona, en Sabanni ha fet un recull 
d’alguns dels seus millors números, els ha acompanyat de la música en directe del pianista Joan 
Vallcorba i ha preparat una posada en escena molt ben cuidada. 
Voleu passar una estona fantàstica? Doncs obriu les orelles, i pareu bé els ulls, que comença 
l’espectacle! 
FITXA ARTÍSTICA 
 
Pallasso: JORDI SABAN (SABANNI)                  Pianista : JOAN VALLCORBA 
Direcció I Idea Original: JORDI SABAN              Ull Extern : TORTELL POLTRONA 
Música: JOAN VALLCORBA                               Disseny de llums: XAVIER VALLS 
Producció : CIA. SABANNI                                  Vestuari : EL TALLER DE 
 
CAN DALLONSES 
Escenografia: TONY MURCHLAND i PRO ESCERNA 
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NOM ESPECTACLE: EL TRENCANOUS 

COMPANYIA Els contes de la Carla 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Espectacle musical                                                 Durada : 50 minuts 

CONTACTE Sílvia Blavia Diaz 

TELÈFONS 606.711.345 

CORREU ELECTRÒNIC  contesdelacarla@gmail.com 

PÀGINA WEB http://elscontesdelacarla0.webnode.es/ 

SINOPSI 

Tot comença una nit freda d’hivern quan la família Siberhaus obre els regals 
de Nadal. La Maria, la filla petita, queda enamorada d’un regal molt especial, el 
Trencanous, però els seu germà se’n riu perquè creu que és una joguina 
lletja i vella i jugant amb ell li trenquen; però, sort del padrí de la Maria, que és tot 
un manetes, deixa la joguina com nova. Durant la nit, la Maria dorm ben abraçada al trencanous i… 
comença l’aventura. 
 
FITXA ARTÍSTICA 
 
Actriu: Sílvia Blavia 
Músics:  
Maria Bachs, flauta travessera 
Enric Tudela, oboè 
José María Martínez, clarinet 
Marc García, trompa 
Rosa María Cases, fagot 
 
Música: Piotr Ilitx Txaikovsky 
 
Direcció: Sílvia Blavia 
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NOM ESPECTACLE: 36 POLZADES 

COMPANYIA Miscel·lània Teatre 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Teatre Clown                                                 Durada : 50 minuts 

CONTACTE Xavier Iglesias Rue 

TELÈFONS 616.863.012 

CORREU ELECTRÒNIC  miscel.laniateatre@gmail.com 

PÀGINA WEB www.miscel-laniateatre.cat 

SINOPSI 

Una història dolça, tendra i sorprenent, on un curiós personatge ens obre de bat a bat la porta de casa 
seva. La relació amb el que l’envolta ens conduirà reiteradament a viure situacions impossibles i 
divertides, que ens transportaran a un món màgic on els objectes tenen ànima. Des de la vostra cadira 
gaudireu de la seva enganyosa solitud, que es veurà alterada per una simpàtica visita, vinguda del més 
enllà… què passarà?… No us podeu perdre com reacciona aquest entranyable personatge. 
 
“Allà on la fantasia i la realitat es troben, plena de tendresa i sobretot, amb molt d’amor”. 
 
Espectacle de creació, sense parla, amb Banda Sonora Original, projecció audiovisual i per a públic 
familiar. 
FITXA ARTÍSTICA 
 
Direcció: Jaume Jové i Magí Valls  

Actors: Goretti Narcís Borràs i Xavier Iglesias Rue  

Música: Francecs Moreno  

Animació: Francesca Pérez Bosch i Ion Reguera  

Vestuari: Acadèmia Cucurull, Slegna i Francesca Pérez  

Disseny gràfic: Núria Mirada Palau  

Idea Original: Miscel·lània Teatre Producció: Miscel·lània Teatre 
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NOM ESPECTACLE: DIA DE FESTA MAJOR 

COMPANYIA El Replà Produccions 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Teatre musical                                                 Durada : 60 minuts 

CONTACTE Iolanda Nieto Álvarez 

TELÈFONS 689.409.905 

CORREU ELECTRÒNIC  iolanda@elrepla.com 

PÀGINA WEB www.elrepla.com 

SINOPSI 

Els personatges de la nostra història estan a punt de celebrar la Festa Major del seu poble. El senyor 
Batlle, la senyora Lluïsa, l’Emili i en Quimet ens explicaran diverses històries que van succeir, en el 
poble, fa molts i molts anys en dies de Festa Major. 
 
Aquest espectacle és un recull de contes emmarcats dins d’un context de “Festa Major” amb la 
possibilitat d’incloure, al final de l’espectacle, el pregó de la Festa Major d’on es representi. 
 
FITXA ARTÍSTICA 
 
Gemma Tomás 
Adrià Corral 
Jordi Vicente 
Arnau Monclús 
 
L'espectacle pot acabar amb una cançò o amb el pregó de la Festa Major del poble on es representi. 
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NOM ESPECTACLE: HATS 

COMPANYIA JAM 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Clown, teatre gestual                                         Durada : 60 minuts 

CONTACTE Núria Sas Piñol 

TELÈFONS 678.930.272 

CORREU ELECTRÒNIC  management@jamweb.cat 

PÀGINA WEB www.jamweb.cat 

SINOPSI 

Una vida acomodada, sense sobresalts, rutinària, mecànica, sense sortir de la zona de confort. O una 
vida somniada, creativa, plena d’imaginació, d’idees, una vida feliç però arriscada. 
 
JAM aconsegueix transmetre’ns aquest dilema d’una manera entranyable, divertida i encisadora. Amb 
un estil personal marca de la casa teixeix la que ha estat fins al moment la seva creació més personal. 
 
FITXA ARTÍSTICA 
 
Director: Jaume Jové JAM 
Actor: Jaume Jové JAM 
Escenografia: Joan Pena 
Confecció vestuari: Goretti Herrero 
Música: Francesc Moreno 
Edició sonora: Virgínia Borràs 
Diseny gràfic: Núria Sas 
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NOM ESPECTACLE: TAXAAAN 

COMPANYIA CIRC XIC 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Clown, teatre gestual                                         Durada : 60 minuts 

CONTACTE Ton Muntané Raich 

TELÈFONS 659.315.897 

CORREU ELECTRÒNIC  ton@circxic.com 

PÀGINA WEB www.circxic.com 

SINOPSI 

Un espectacle de CIRC, música i clown. Allunyant-nos del circ tradicional, mantenim l'essència, 
l'entusiasme i el risc. Deixant de banda els presentacions, els intermedis i les eternes entrades i sortides 
dels artistes, pastem l'acció, la poesia i la emoció durant tot el espectacle, enllaçant números del principi 
al final. 
 
Entre dos artistes aconsegueixen crear tota l'orquestra, els equilibristes, domadors, pallassos, forçuts i 
presentadors. És el punt mig entre l'equilibri i l'actuació. El circ en essència, o l'essència del circ. 
 
FITXA ARTÍSTICA 
 
• Creació i interpretació: Ton Muntané́ i Dani Tomás.  
• Dirigit por: Tàtels Pérez 
• Fotos: westudio y Junajo Marín. 
• Escenografia: Ignasi Llorens. 
• Vestuari: Ignasi Llorens. 



                                                        18 novembre 2017 

fundacioxarxa.cat/tast       facebook.com/fundacioxarxa         @FundacioXarxa / #TastEspectaclesFamiliars 
 

 

 

NOM ESPECTACLE: EL VESTIT POP DE L’EMPERADOR 

COMPANYIA La Roda Produccions 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Teatre musical                                         Durada : 70 minuts 

CONTACTE Dani Cherta Castarlenas 

TELÈFONS 630.643.924 

CORREU ELECTRÒNIC  info@larodaproduccions.com 

PÀGINA WEB www.larodaproduccions.com 

SINOPSI 

En un regne de flaixos i miralls, Sa Majestat l'Emperador Presumit té per costum estrenar quatre vestits 
cada dia. Però per més vestits que acumula, cap el satisfà. Necessita el millor dels millors, el més 
sublim, el més modern,… I més ara, que s'acosta la passarel.la anual de la reialesa! Cal un vestit únic 
per a un emperador únic. Tan especial que només els més llestos de palau el podran apreciar.  
Algú reconeixerà la veritat sobre el nou vestit de l’emperador? 
 
FITXA ARTÍSTICA 
 
Autor i Director: Dani Cherta 
Música Original: Keco Pujol 
Direcció Musical: Manel Garcia 
Escenografia: La Roda Produccions 
Vesturari: Antonio Harillo 
Coreografia: Meri Bonet 
Il·luminació: Fran Agramunt i Ramsés Moraleda 
Disseny gràfic: Ingenia Creatius 
Amb la col·laboració de: David Achell i l'Ajuntament de Gavà 
 

Actors i actriu: 
- Guillem Martí 
- Ariadna Suñé 
- Víctor Gómez  
-Jordi González 
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PRESENTAT PER: 

 

6e TAST PRESENTAT PER: Ariadna Matas i Elsa Lluch 

COMPANYIA Tanaka Teatre 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Teatre i Titelles 

CONTACTE Ariadna Matas Castany  

TELÈFON  /  TELÈFON MÒBIL  618 642 476 

CORREU ELECTRÒNIC  tanaka@tanakateatre.com 

PÀGINA WEB www.tanakateatre.com 

ESPECTACLES: 
Contes de la Mediterrània de les germanes Baldufa: Històries de sirenes, gegants, bruixes i pirates 
a bord d'un vaixell per descobrir els contes tradicionals de les costes de la mar Mediterrània. 

Un món (i un munt!) de dracs: Dues princeses ben peculiars descobreixen una llibreria màgica d’on 
surten dracs d’arreu del món. Advertència: Incita a la lectura! 

Contes de Nadal de les germanes Baldufa:Un espectacle de teatre i titelles per conèixer com es 
celebren les Festes de Nadal arreu del món, sense oblidar les nostres tradicions com el tió, el caganer 
o les nadales. 

Bon profit!: Descobreix la màgia de la cuina i fes-te un fart de riure aprenent tots els secrets de les 
verdures. Espectacles avalat per l'Hospital Sant Joan de Déu. 

La Botigueta: Espectacle sobre consum responsable on els productes que cobren vida, els clients 
estrafolaris i sobretot la decisió del públic ens ajudaran a construir un món millor. 

El Peix Irisat: Aventura submarina basada en de la col·lecció de contes de Marcus Pfister. Entre 
coralls, peixos, pops i petxines aprendrem la importància de compartir, de ser valents i ajudar els 
altres. 
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PEL MATÍ HEU GAUDIT DE ... 
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NOM ESPECTACLE: FASCINATIO 

COMPANYIA Jordi Quimera 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Màgia                                         Durada : 50 minuts 

CONTACTE Jordi Barbudo Lario 

TELÈFONS 625 094 799 

CORREU ELECTRÒNIC  jordi@grupcharlytrama.com 

PÀGINA WEB jordiquimera.com 

SINOPSI 

Segur que et fa molta il·lusió gaudir d'un espectacle de màgia dinàmic, divertit, impactant... El veuràs, i a 
més, Jordi Quimera transformarà aquesta il·lusió en fascinació. 
 
Entre tots crearem un microclima en el teatre, on passaran moltes coses, i no totes són previsibles... 
 
Un espectacle pensat perquè petits i grans gaudiu, rigueu, us sorprengueu, us emocioneu i, sobretot, us 
fascineu. 
FITXA ARTÍSTICA 
 
Il·lusionista: Jordi Quimera 
Direcció artística: Nona Asensio 
Actor: Arnau Morales 
Regidora: Kinja 
Disseny aparells: Nona Asensio 
Moviment escènic: Sònia Martin 
Vestuari: JONA 
Il·luminació: Nona Asensio 
Espai sonor: Jordi Barbudo i Nona Asensio 
Construcció material màgic: MBC, CLM, Jordi Quimera, Magos Artesanos 
Confecció vestuari: CLM 

 

Fotografia: GM Masllorens 
Disseny gràfic: Grup Charly Trama, SCP 
Producció executiva: Andrea Jiménez 
Producció: Grup Charly Trama, SCP 
Comunicació: GISeVE, SL 
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NOM ESPECTACLE: MÉS QUE MÀGIA 

COMPANYIA Mag Stigman 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Màgia i circ                                         Durada : 60 minuts 

CONTACTE Cristina Pascual 

TELÈFONS 689 594 456 

CORREU ELECTRÒNIC  info@mesquemagia.com 

PÀGINA WEB www.mesquemagia.com 

SINOPSI 

Un espectacle de màgia, coreografies i malabars amb bon rotllo i molta diversió. 
El Mag Stigman, il·lusionista acompanyat a l'escenari per l'actriu Lola López, presenta un espectacle 
visual, entretingut, ple d’efectes màgics i dansa moderna. Els espectadors podran participar al màxim en 
aquest show, combinació d'il·lusionisme i ball, que garanteix bon rotllo i molta diversió per a tota la 
família. 
 
Stigman, l'únic il·lusionista que fa màgia i balla alhora, farà que la seva companya es quedi flotant en 
l'aire, realitzarà sorprenents efectes de màgia amb foc, manipularà objectes de la vida quotidiana, 
presentarà el joc més marrano del món, i entre d'altres, mostrarà sorprenents actes d'escapisme. 
 
L’espectacle ajunta la màgia amb les coreografies, fent una proposta dinàmica, divertida i molt colorista. 
Tot això amb la important participació dels voluntaris que vulguin pujar a l'escenari a col·laborar. En 
definitiva, molt més que màgia en viu i en directe! L'espectacle està dirigit a tots els públics. 
FITXA ARTÍSTICA 
 
Il·lusionista: Ignasi Stigman 
Actriu: Lola López 
Tècnic de so: Marc Sánchez 
Tècnic de llum: Álvaro Durán 
Representant: Cristina Pascual 
Fotografies: Jaume Aragay 
Vestuari: Coda Vestuari Escènic 
Productora executiva: Pili Binefa 
Assesorament màgia: Cia. Magno 
Disseny web: Èric Antonell 

Disseny gràfic: Joe Padilla 
 
Agraïments: Sala Luz de Gas, Carlos Latre, Lluís 
Amiguet, Óscar Durán, Carme Escales, Mercè 
Ruiz de la Fuente i Televisió del Baix Llobregat 
(ETV). 
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NOM ESPECTACLE: POTA DE CABRA 2.0 

COMPANYIA Enric Magoo 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Màgia                                                                    Durada : 60 minuts 

CONTACTE Enric Ruiz Blanch 

TELÈFONS 607 731 903 

CORREU ELECTRÒNIC  enric@enricmagoo.com 

PÀGINA WEB  www.enricmagoo.com 

SINOPSI 

“Pota de cabra 2.0” és un espectacle on el Gran Mag Jean Phillippe ens mostra tot allò que fa falta per 
ser un mag com cal, posant un exemple visual i màgic de cadascun dels punts que va explicant. 
Amb l’ajut de diferents personatges ens recrea el primer joc de mans de la història de la màgia, ens 
mostra el primer truc d’il·lusionisme que va fer a l’edat de sis mesos. També s’atreveix a fer màgia amb 
les noves tecnologies sense oblidar els trucs mes clàssics, combinant les desaparicions de telèfons 
mòbils amb aparicions de conills. Podrem arribar a veure com desvia l’atenció del públic d’un punt 
concret per poder realitzar els famosos moviments secrets. 
 
En definitiva, en aquest espectacle ens descriu com un bon mag ha de ser capaç d’utilitzar totes les arts 
para-teatrals que calgui, per aconseguir efectes extraordinaris i les grans il·lusions mes espectaculars. 
Un espectacle per a tots públics, divertit, pedagògic i molt participatiu. 
 
FITXA ARTÍSTICA 
 
Mag Jean Phillipe i personatges: Enric Magoo 
Tècnic: Pablo Miranda i Francesc Perez  
Direcció: Toni Vives 
Guió: Enric Ruiz i Jaume Jalencas 
Assessorament lingüístic: Núria Perera 
Arranjament musical: Carles Ruiz i Pablo Miranda 
Escenografia i vestuari: Indiana, Dressart, Ana Ruiz i Enric Ruiz 
Efectes màgics i assessorament: Cívic Civiac, Magicus, Maximiliano Stia, Ezker Emparanza i Realitats 
Impossibles  

Fotografia: Lluís Fauquer 
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NOM ESPECTACLE: MR.MAGIC 

COMPANYIA Txema Magic 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Màgia i il·lusionisme                                              Durada : 55 minuts 

CONTACTE Jordina Blanch Itxart 

TELÈFONS 616 504 410 

CORREU ELECTRÒNIC  jordina@txema-magic.com 

PÀGINA WEB www.txema-magic.com 

SINOPSI 

Mr.Magic es un mag que no te capa i farà tot el possible per aconseguir-la. 
Rebuscarà entre els seus objectes i el públic que avui l'acompanya.  
Avui voldria vestir-se amb la capa, tota una icona d'elegància i distinció en la història de la màgia. Què 
farà per aconseguir-la?  
 
FITXA ARTÍSTICA 
 
Direcció i interpretació: Txema Muñoz 
Banda sonora original: Tomàs Peire - Lucas Peire 
Disseny de llums: Mario Andrés Gómez 
Tècnic de so i llum: Mario Andrés Gómez 
Ajudant de regidoria: Núria Campos 
Management: Jordina Blanch 
Producció: Txema Màgic 
Fotografia: Juan de Dios Maestre - ZircusImpossibles  
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GALA DE MÀGIA PRESENTADA PER: 

 

 

MAG: FÈLIX BRUNET 

COMPANYIA Felix Brunet 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Magia                                            

CONTACTE Felix Brunet 

TELÈFONS 647 651 322 

CORREU ELECTRÒNIC  info@felixbrunet.com 

PÀGINA WEB www.felixbrunet.com 
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NOM ESPECTACLE: LUDUS 

COMPANYIA Cia Jordi del Río 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Teatre d'humor gestual                                           Durada : 50 minuts 

CONTACTE Jordi Del Rio Torné 

TELÈFONS 629 706 256 

CORREU ELECTRÒNIC  jordidelrio@jordidelrio.com 

PÀGINA WEB http://www.jordidelrio.com/ 

SINOPSI 

LUDUS un lloc de desconnexió, un petit món al marge de la realitat, ubicat en un espai temps qualsevol 
de la nostra societat. D’una manera lúdica, viuràs situacions quotidianes i tan universals com anar de 
part o contemplar un dia plujós. I a més, a LUDUS, riuràs, compartiràs, patiràs, gaudiràs, faràs amics, 
ballaràs, t’enamoraràs... Benvinguts a LUDUS, un espectacle de teatre d’humor, sense text i per a tots 
el públics. Joc escènic, imaginació, surrealisme, emocions i molta interacció amb el públic que està 
convidat constantment a participar del joc. Tot és apunt per començar! Només et cal agafar una maleta i 
deixar-te portar. I la primera persona escollida serà... Vostè! 
FITXA ARTÍSTICA 
                                                                                                                                               Espectacle per a exterior i sala 
Direcció i interpretació: Jordi del Rio 
Tècnic / actor: Eric Corbella 
Disseny de so i enregistrament: Toni Castaño “Nyanyo”  
Veu en off: Xavier Serrano 
Escenografia: Cal Martillo 
Vestuari: Anna Grau 
Ajudant de direcció: Elisa Jorba 
Disseny cartell: Traçgràfica 
Fotografia: Txus Garcia 
Vídeo:Bernat del Rio 
Producció: Cia. Jordi del Rio 
Fotografia: Juan de Dios Maestre - ZircusImpossibles  
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NOM ESPECTACLE: GIRAPÍNDOLES – MICROTEATRE FORA DEL TEATRE 

COMPANYIA Píndoles 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Circuit itinerant de microteatre. Catàleg amb 40 obres a escollir de 
tots els gèneres, comèdia, drama, thriller, ciència-ficció, romàntic, 
etc...                                                                          Durada: 70 minuts 

CONTACTE David Barrera Nogueras 

TELÈFONS 607 073 945 

CORREU ELECTRÒNIC  pindoles@festivalpindoles.cat 

PÀGINA WEB www.festivalpindoles.cat 

SINOPSI 

Al Píndoles-microteatre fora del teatre l'espectale no es veu des de la platea, sinó que es viu en espais 
singulars. Trenca la quarta paret i et convida a deixar-te seduir per una experiència innovadora de teatre 
breu, intens i de prop, viscut en indrets singulars, on la proximitat del públic amb els actors augmenta 
l’experiència teatral en intensitat, a la vegada que la fa única. El Píndoles juga amb l’espai, apostant pel 
“teatre fora del teatre”, és a dir, representacions fora dels escenaris, en espais poc convencionals, amb 
els actors a tocar. 
  
Proposem un circuit teatral itinerant per diferents espais d'un teatre o d'un municipi amb una selecció de 
3 de les obres del nostre extens catàleg, on hi ha una gran varietat de temes i gèneres on escollir: 
comèdia, drama, thriller, romanticisme... 
 
FITXA ARTÍSTICA 
                                                                                                                                                
La fitxa artística varia en funció de les tres obres escollides finalment, de les 40 possibles en el catàleg. 
En el cas del tast: 
 
HEY SOUL SISTER: Dramatúrgia: Mar Solà. Direcció: Míriam Puntí. Intèrprets: Maria Ballús, Lia 
Montalvo i Mar Solà. Gènere: Comèdia. 
 
LLEONES: Dramatúrgia i direcció: Sílvia Navarro. Intèrprets: Adrià Diaz i Anna Massó. Gènere: Comèdia. 
 
NO CLINC CLINC: Autor i director: Jordi Bertran. Ajudant de direcció: Gabriela Galup, de Gaia Teatro. 
Interpretació: Jordi Bertran. Producció: Companyia Jordi Bertran. Gènere: Teatre d'objectes. 
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NOM ESPECTACLE: BICIRC 

COMPANYIA Circ Xic 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE CIRC itinerant                                                       Durada: 60 minuts 

CONTACTE Ton Muntané Raich 

TELÈFONS 659 315 897 

CORREU ELECTRÒNIC  ton@circxic.com 

PÀGINA WEB www.circxic.com 

SINOPSI 
 
Un espectacle de circ itinerant. En homenatge a tots els circ ambulants que anaven de poble en poble, 
nosaltres anem amb el nostre BicirC de plaça en plaça. 
Tres personatge que fan possible el més difícil.  
Fem parades i plantem un petit circ. Oferim números impossibles fets realitat i recollim aplaudiments. 
Amb bicicleta i música en directe, ens desplacem per carrers i places. El més difícil encara, arriba al 
poble.  
 
 
FITXA ARTÍSTICA 
                                                                                                                                                
Creació: Ton Muntané́ i Dani Tomás.  
Interpretació: Ton Muntané, Dani Tomás i Dani Cercos. 
Escenografia: CIRC XIC i Txema Rico. 
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NOM ESPECTACLE: SIGUES UN ARTISTA! 

COMPANYIA CIRCulant 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Instal·lació                                                              Durada: 180 minuts 

CONTACTE Jordina Blanch Itxart 

TELÈFONS 616 504 410 

CORREU ELECTRÒNIC  jordina@circulant.cat 

PÀGINA WEB www.circulant.cat 

SINOPSI 
 
Sigues un artista! és una instal·lació d'automaquillatge alhora que un espai cuidat i estètic per gaudir de 
l'experiència de maquillar-se de manera amable, guiada i compartida. 
Una instal·lació on no et maquillaran, tú t’hauràs de maquillar! 
Amb 8 tocadors amb entrada per 16 persones contínuament i personal que et guiarà. 
 
 
 
FITXA ARTÍSTICA 
                                                                                                                                                
Idea original i producció: CIRCulant 
Construcció de materials: Matèria Impar 
Disseny gràfic: Clou 
Audiovisual i fotografia: Julian Waisbord 
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I DESPRÉS DE DINAR ... 

 
NOM ESPECTACLE: KIN Q SHAM 

COMPANYIA Cia. Albert Vinyes 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Animació                                                       Durada: 60 minuts 

CONTACTE Albert Oliveras Sala 

TELÈFONS 647 803 097 

CORREU ELECTRÒNIC  betupallasso@gmail.com 

PÀGINA WEB www.albertvinyes.cat 

SINOPSI 
 
Espectacle d’animació, on dos músics i un animador faran ballar al públic de valent amb dances d’arreu 
que trobem a través de seguir les petjades de “Q” rei de Sham, aquest viatge ens porta per terres 
catalanes, occitanes, austríaques, 
italianes i fins i tot senegaleses. el ball de la Margarideta, el tren Pinxo, ball de les Ganyotes, el Vals, la 
Rumba, la Tarantel·la, Assiseyango (dansa de la collita senegalesa) el ball de Salàs, entre altres, tot 
plegat en una hora molt intensa i variada.  
FITXA ARTÍSTICA 
                                                                                                                                                
Albert Vinyes - animador 
Josep Noguera - cordes 
Francesc Riera - vents i percusio 
 
L'espectacle s'ofereix també amb versió musicalment reforçada amb baix i bateria; King "Q" Sham + 
GRAN 
També amb versió itinerant, adaptable a festes de pagès (amb danses tradicionals i jocs de cucanya) a 
fires medievals (amb llegendes i corrandes) o a un altre event on podem adaptar diferents històries, 
llegendes o tradicions locals per encaixar en un acte concret; King "Q" Sham NARINANT 
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NOM ESPECTACLE: MEMÒRIA ENVASADA AL BUIT 

COMPANYIA Instantropia 

GÈNERE DE L'ESPECTACLE Comèdia  (itinerant)                                                  Durada: 45 minuts 

CONTACTE Òscar Ribes Hermoso 

TELÈFONS 666 465 021 

CORREU ELECTRÒNIC  Instantropia@gmail.com 

PÀGINA WEB Podeu trovar-nos a Instagram i Faceboock amb el nom d'usuari 
Instantropia. 

SINOPSI 
 
Què passaria si aquesta maleta imaginària on guardem els records, de sobte es comencés a buidar 
sense que nosaltres poguéssim fer res per evitar-ho? Què passaria si es fes realitat i algú que ens 
estima decidís omplir-la de les nostres vivències per a que no tornem a oblidar?. 
Els records de tota una vida s'han esvaït de la memòria d'ella. El seu company però, no esta disposat a 
deixar-se vèncer per la impotència i ha trobat una possible resposta a tants interrogants que li planteja la 
malaltia de la persona estimada. 
Si no podem guardar els records dins del nostre cap, perquè no conservar-los envasats al buit?. 
FITXA ARTÍSTICA 
                                                                                                                                                
Idea i direcció: Instantropia 
Titellaires: Òscar Ribes i Yasmina Sedó 
Actriu: Marta Oriach 
Construcció de Titelles: Òscar Ribes 
Escenograia/Instal·lació: Josué Andreu i Yasmina Sedó 
Recolzament Tècnic: josué Andreu 
Vestuari: Daniel Lima i Imma Juanos (Creamix) 
Les fotografies que s'aniran fent durant l'espectacle, formen part d'un projecte expositiu. 
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