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1.- GÈNESIS DE L’ESPECTACLE
EL CARRERÓ DE LES BRUIXES és un espectacle familiar musical que sorgeix de la necessitat de
crear un nou espectacle a partir de llegendes extretes de la nostra cultura popular i continuar
amb la tasca que diferencia la cia. PocaCosa Teatre de les altres companyies de teatre familiar:
Per una banda el nostre objectiu és apropar l’òpera al públic familiar d’una manera propera i
distesa. I per l’altra, aquest cop, ens hem entossudit en recuperar històries i llegendes de les
bruixes catalanes, tan extenses en la nostra cultura.
1.1 L’ÒPERA
PocaCosa Teatre va néixer de la necessitat i la inquietud d’explorar noves formes unint l’òpera
amb el teatre de text contemporani, i així poder-nos apropar a tot tipus d’espectadors, tan grans
com petits. Unim el teatre més pur amb l’òpera, la interpretació actoral combinada amb la interpretació musical, l’òpera amb altres estils musicals, etc. Per nosaltres el que fa més atraient
aquesta proposta, és que l’òpera és un gènere musical que el públic no està acostumat a escoltar en directe, sovint ens mostrem davant d’un públic que majoritàriament no n’ha escoltat mai

atentament o conscientment. Posem el teatre i l’òpera a l’abast de tothom, sense pretensions,
amb humilitat i sobretot amb austeritat.
En el nostre anterior espectacle “La vaca que canta” proposàvem la interpretació de diferents
fragments de peces d’òpera molt conegudes. Hi sonava: “O mio babbino caro” de Puccini, “Caro
nome” de Verdi i petits fragments de “La Flauta màgica” de Mozart, “Les noces de Fígaro” de
Mozart, “La sonàmbula” de Bellini, “El Barber de Sevilla” de Rossini. També intentàvem fer veure
als nens que la impostació de la veu lírica, no encaixa en altres estils musicals com poden ser
una orquestra de ball de festa major, el rock o l’animació infantil. Tot això sempre d’una manera
fresca i divertida que feia que l’espectador hi entrés de ple.
En EL CARRERÓ DE LES BRUIXES volem seguir estirant aquest ﬁl. Aquest cop però, compten amb
la col·laboració de músics/compositors de diferents estils, que ens hi ajudaran. El toc líric, el
portarà el personatge de la “Bruixa Estruga”, una bruixa diferent de les altres precisament per
aquest tret. Les peces però no seran del repertori clàssic sinó que seran composades expressament per l’espectacle pel músic i compositor PACO VICIANA. Per la qual cosa seran en català, i
tot i ser cantades amb la impostació pròpia del cant líric, podran ser del tot entenedores pels
espectadors, i pensem que així més properes. És una manera d’apropar l’òpera contemporània.
Paco Viciana té una llarga trajectòria com a pianista i compositor, i trobem molt atractiva la idea
de poder fer sonar òpera de creació, òpera actual, de nous compositors emergents que estan
fent bona feina en aquest camp, que sovint és difícil de donar-hi sortida, o que la gent la pugui
escoltar.
1.2. ALTRES ESTILS MUSICALS
Però no volíem deixar de tocar altres estils musicals, com ja havíem fet anteriorment, i per això
comptem amb la col·laboració dels músics CARLES CORS (Membre d’ Els Trambòtics) i FALÓ
GARCIA (Membre de País de Cotó). Ells dos provenen del món del pop/rock d’autor i de l’animació infantil, encara que amb llenguatges ben diferents un de l’altre. Això farà que les altres
cançons de l’espectacle tinguin un aire més fresc, i ﬁns i tot una mica més “gamberro” ajudant
així a perﬁlar el caràcter de cadascuna de les nostres bruixes.
Les altres bruixes es diferenciaran per ser Bruixes que les han exiliat de tot Catalunya, i les han
enviat a viure totes juntes al CARRERÓ DE LES BRUIXES. Cadascuna d’elles arrossegarà un
passat, una llegenda. I a diferència de la Bruixa Estruga Maigarda, “mal-cantaran” cançons que
s’han inventat per fer tots els protocols dels Carreró: donar la benvinguda, presentar-se, etc.
1.3. LA MÀGIA DE LES LLEGENDES DE BRUIXES A CATALUNYA
Per tot Catalunya trobem zones on encara avui s’expliquen històries de bruixes plenes d’encant,
d’una màgia encisadora del nostre passat més proper. Gràcies a les àvies, als pastors, als pagesos, als traginers, a les botigueres,... En deﬁnitiva, gràcies a tota la nostra població més vella que
ha forjat dia a dia una cultura popular increïble, complexa, plena de vida, plena de petites joies
llegendístiques amagades a diferents racons del nostre país, tenim una cultura popular tan rica
que es mereix conservar-la. Però si no procurem de mantenir-la viva és fàcil que moltes d’aquestes llegendes desapareguin amagades dins d’algun llibre editat però no utilitzat per tots nosaltres.
Abans les llegendes i les xafarderies s’explicaven tot treballant, ja que la feina ho permetia.
Quan en les masies s’espellofaven les espigues o el blat de moro als vespres amb tota la família
i veïns reunits eren els avis els que, al voltant del foc, miraven a veure qui seria, qui diria la
història més enrevessada, més fantàstica, més espaordidora, més tràgica o més recargolada...
Actualment els mitjans per conservar aquestes històries són nombrosos: llibres, webs de reculls
de llegendes, cd,... però cap d’aquests garanteix que arribin a la població. Les poques llegendes
que es mantenen vives popularment és gràcies als pobles que les han agafat com a banderes de
les seves festes populars, però tot i així estem perdent moltes llegendes de bruixes pel camí.
Amb EL CARRERÓ DE LES BRUIXES PocaCosa Teatre ens agradaria col·laborar en la preservació
d’alguna d’aquestes llegendes, d’altres recuperar-les i fer-les voltar per tots els teatres de Catalunya de la manera que sabem fer: fent teatre musical familiar, amb molt de sentit de l’humor i
mostrant l’òpera com a un estil musical proper.

2.- SINOPSI DE L’ESPECTACLE
Han fet fora a les Bruixes de tots els pobles de Catalunya i s’han instal·lat a EL CARRERÓ DE LES
BRUIXES de Cervera. A cada casa n’hi viu més d’una i totes i cadascuna d’elles té una història per
explicar-nos. Però per poder-hi viure has de ser bruixa professional! La Bruixa Estruga arriba
amb la intenció de passar les proves per poder-s’hi quedar però té la mala sort d’arribar just al
Gran dia! I per postres, a diferència de totes les altres, ella canta òpera. Com s’ho farà?
3.- FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Meritxell Yanes i Toni Albà
Direcció: Toni Albà
Ajudant de Direcció: David Planas
Actrius/cantants: Elena Martinell, Meritxell Yanes
Compositors musicals: Faló Garcia, Carles Cors, Paco Viciana i Salvador Garcia
Creació espai sonor: Salvador Garcia
Escenograﬁa i vestuari: Art Estudi (David Faüchs i Fanny Espinet)
Coreograﬁes: Neus Masó
Disseny Tècnic: David Planas
Disseny gràﬁc: Àrtic Studio(Gerard Yanes)
Fotos: Imma de Batlle i Carles Palacio
Vídeo: Carles Palacio, Josep Sarquella i Marta Calvín
Edició i producció de vídeo: Martí Navarro i Marta Calvín
Producció executiva: Meritxell Yanes
Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Durada de l’espectacle: 50 minuts
Recomanat per nens i nenes a partir de 4 anys
FITXA TÈCNICA:
Espai escènic: 6 m. ample x 5 m. fons
Material de llums: 18 pc 1000kw + 1 par 1000kw
Material So: Equip de so adequat a la sala amb envio de monitor a escenari i dos entrades de
micròfon.
Aquesta ﬁtxa pot variar segons les característiques de l'espai.
4.- OBJECTIUS DEL PROJECTE
1.- Recuperar diverses llegendes de bruixes de Catalunya, moltes d’elles creades els segles XV,
XVI, XVII i explicar-les i fer-les arribar d’una manera lúdica, artística, divertida i pensada per el
públic familiar del segle XXI.
2. Crear un espectacle unitari a partir de les nostres eines d’expressió, diverses però no per això
contradictòries: l’òpera, cançons d’altres estils musicals i el teatre de text contemporani. El resultat volem que sigui un espectacle modern i cohesionat.
3.- Seguir explorant les possibilitats artístiques que ens dona el fet de la unir eines artístiques
diferents però alhora complementaries. Seguir treballant per aquest eix transdiciplinar que tan
ens motiva i ens enriqueix com a artistes i per tan, que també enriqueix la cultura del nostre
país.

CURRÍCULUMS
5.1. PocaCosa Teatre
Meritxell Yanes i Elena Martinell ens vam unir l’any 2010 per engegar una nova proposta escènica de teatre que sorgia de la necessitat i la inquietud d’explorar noves formes unint l’òpera amb
el teatre de text contemporani, i així poder-se apropar a tot tipus d’espectadors.
La nostra relació professional neix fa molts anys quan vam coincidir en el muntatge de La Casa
del Darrere, el diari d’Anna Frank, una producció de Mentidera Teatre. D’aquí ens va néixer les
ganes de treballar juntes en més coses. Al cap de poc temps vam estrenar un espectacle de molt
petit format per biblioteques, el Va d’Òpera amb la cia. Vadecontes. Actualment aquest s’ha
transformat en un espectacle per públic familiar La Vaca que canta pensada per teatres i combina l’Òpera amb el teatre. Veient que ens funciona aquesta fórmula, tan per grans com per petits,
ens vam posar una altra “ meta”: un espectacle per públic adult on es combinava el teatre amb
l’òpera, SUÏCIDES que es va estrenar al Teatre de Bescanó el novembre del 2013, protestant
conjuntament amb el teatre contra la pujada de l’iva (vam vendre pastanagues i per cada pastanaga venuda regalàvem una entrada per veure l’estrena del nostre espectacle).
El que fa més atraient la nostra proposta és que combinem la interpretació actoral amb la musical, però sobretot amb l’òpera, un gènere que el públic no està acostumat a escoltar en directe.
Posem el teatre i l’òpera a l’abast de tothom, sense pretensions, amb humilitat i sobretot amb
austeritat.
5.2. Elena Martinell
(actriu i cantant)
Neix a Girona l'any 1978. Comença la seva formació teatral a l’escola El Galliner de Girona, completant-la posteriorment amb diferents professionals i companyies, tan locals com estrangeres.
Ha participat en diferents muntatges teatrals: “El karma de Romeu i Julieta” (dir: Janot Carbonell
/ 2010-11), “Miniatures violentes” (dir. Victòria Szpunberg / 2006-07), “Cuina selecta” (dir. Jordi
Coromina / 2005), “La casa del darrera” (dir. Cristina Cervià / 2005), “Ariadna al laberint grotesc”
(dir. Jordi Vilà / 2004).... com també en espectacles de carrer, lectures dramatitzades o de
poesia,... En l’àmbit del teatre infantil els més destacables són: “Gaia, el nou vestit aventurer”
(2012), “Mil colors hi pots posar” (2008-12), “Tic-tac” (2007-08). Darrerament també ha fet una
petita incursió en la direcció amb els musicals infantils “El viatge del Sr. Nagata”(2012) i “Gong”
(2009). Sempre ha combinat la seva activitat teatral amb la de cantant (soprano lleugera).
Segueix perfeccionant en la tècnica del cant amb la mezzosoprano barcelonina Francesca Roig
havent rebut classes magistrals de grans professionals com F.Ortiz, J. Talhia, R.Panerai, M. Caballé, M.Zanetti, A.L.Chova, C. Chauson, M. Ortega, Jaume Aragall i Ricardo Estrada... La seva activitat professional passa per diferents formacions i estils: música antiga, sefardí, klezmer, musical
i òpera. Cal destacar: “Opera Fantasy” (2010-12), “Möek” (amb un treball discogràﬁc titulat
Històries mínimes – 2012), Cobla-orquestra oﬁcial de la Generalitat de Catalunya La Principal de
la Bisbal (2009-12), “Aljama” (música sefardí , Una matica de ruda -2002- i Navegantes – 2009, i
diversos premis), “Els últims cinc anys” (2006), “L’empresari teatral” Mozart (2003),...
Podeu trobar més informació a www.elenamartinell.com
5.3. Meritxell Yanes
(actriu)
Neix a Girona l'any 1976. Es diploma en interpretació a l'Escola de Teatre el Galliner, completant
la seva formació en diferents cursos a Barcelona, Reggio Emilia, Buenos Aires, entre d'altres.
Ha participat com a actriu en diferents espectacles teatrals: El Balneari Direcció d’Albert Prat i
dramatúrgia de Marc Artigau (2013), MGOGORO direcció de Mentidera Teatre i dramatúrgia de
Jaume Policarpo, Carol Lòpez, Rosa Maria Sardà i Matias Feldman (2012), TOT Direcció i dramatúrgia Rafael Spregelburd (2010-2011), Novembres (monòleg) text de Dostoievski i direcció de
Pere Puig (2009-2010), La Festa. Text i direcció de Jordi Prat (2009), Petó Públic text d'Àngel
Burgas i direcció de Rosa Maria Sardà (2008-2009), Bondat de Michael Redhill. Direcció Pere

Puig (2007-2008), Lúcid. Direcció i dramatúrgia Rafael Spregelburd (2006-2008),
Miniatures
Viloentes. Direcció i dramatúrgia de Victòria Spunzverg (2006-2007), La vetlla fúnebre. Escrit i
dirigit per Jordi Vilà (2005-2006), La casa del darrera, dirigit per Cristina Cervià (2005-2011),
entre moltes d'altres. També ha començat a dirigir diferents espectacles entre els que hi ha: El
bosc de la música de la cia. Wonderfulkids-Eurekakids (2013), La Fàbrica de somnis de la cia.
País de Cotó (2012), Els colors de la Gaia infantil de la cia. Gaia Contes Musicals (2011), Els
orígens visites guiades teatralitzades de Caldes de Malavella (2011), Nit de Joan Maragall , 14ª
nit de poesia de Bescanó (2011), La Comèdia de l'Olla de Plaute cia. Alba Nova (2011), La sireneta lectura dramatitzada Cia. La Liquadora (2011), Entreplats creació col·lectiva cia. Alba Nova
(2010), direcció artística cicle A PAS DE POETES Centre Cultural de la Mercè de Girona
(2009-2010), etcètera. És membre fundadora de la Cia. Mentidera Teatre i també de la cia. Vadecontes.
Podeu trobar més informació a www.meritxellyanes.com
5.4. Paco Viciana
(Músic i compositor)
Compositor de formació clàssica, de 1976 a 1994 es forma musicalment a través d’estudis i
cursos al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, al Conservatori Professional
de Música de Badalona, a l’Escola de Música de Barcelona, fundada pels Germans Claret, a
l’Escola Zeleste de Barcelona, a l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona, i a l’Escola de Musicoteràpia de Vitòria-Gasteiz.
De 1987 a 1999 exerceix pedagògicament impartint cursos, classes, conferències i audicions a:
l’Escola de Musica El Sol Fa La Vida de Besalú (fundador i director), Escola de Música Moderna i
Jazz de Banyoles, l’Escola d’Art d’Olot i a la Universitat de Girona.
Ha estrenat entre d’altres les següents obres: Piano, Mira com sonen, Entre poc i massa, La nit
del llamp, Concert poètic a la dona, Nickelodeon, Lorca, Viatges imaginaris, L'Amor a la Vida,
Mirades, Música per les ones, Dones d’aigua (Ballet), Transitant, Llunàtics, Memòria d’aigua, Després de tot, La cúpula dels somnis (Ballet), Estany (Espectacle inaugural del Mundial de Rem de
Banyoles), Tanausú (per Orquestra simfònica i cors, encàrrec del Cabildo Insular de La Palma),
Ulls de bruixa, Iris, L’autisme del jo, Coll de Roses (audiovisuals per a un museu sobre la creació
del vi, encàrrec de la bodega Espelt)...
Durant les temporades 2000-2003 va col·laborar setmanalment en el programa de Catalunya
Ràdio "El pont de les formigues" conduït per Martí Gironell.
Ha actuat d'entre d'altres, en els següents Festivals de Música: Centre Artesà Tradicionarius
(Barcelona), Mercat de Música Viva (Vic), Festival Internacional de Música de Barcelona (L'Auditori), Temporada Alta (Salt), Festival Internacional de la Porta Ferrada (St. Feliu de Guixols), Festival
Internacional de Noves Músiques (L'Espluga de Francolí), Festival Internacional de Música i
Dansa (Les Presses),Nits al Museu (Museu d'Art de Girona), Festival de Música del Baix Penedès,
Festival de Música de La Bisbal d'Empordà, Festival de Tardor de Sant Gregori, Festival de Música
de Malgrat...
Destaquen també diversos premis en composició per a cobla simfònica per les següents composicions: Els colors reﬂectants per cor i cobla (accèssit), Mites de Catalunya per arpa, percussionistes, cantant i dues cobles (2n premi), i per Mediterrània per piano i cobla (1r premi).
En teatre, dirigeix musicalment Un hombre de la Mancha de Mitch Leigh (1986), composa
cançons per l’obra d’Eugène Labiche Quin jove més embalat, la música per El malalt imaginari de
Molière i Ulls de bruixa de Joan Solana.
En cinema i televisió, ha composat les bandes sonores per: Whisky curt de J. M. Pérez,Ressons
de Pere Box, El pollo Tejada de J.M. de Togores, encàrrec del Museu del Cinema de Girona,
Serres Nues i Agudes i Poema Blanc per al programa Hidrogen de TV3,Entelèquia de Francesc
Font, Transacció, Cafè pendent, L’autisme del jo (sobre un vídeo-muntatge de Pep Aymerich) i El
mòbil del crim de Quim Paredes, La vella llei de Joan Solana, o la sèrie televisiva sobre l’obra de
Salvador Dalí Dalí a la carta...
Podeu trobar música gravada per ell en els següents treballs discogràﬁcs: Tanae (CD, Global
Records), Cada veu un petó (CD, Picap), Que giri rodó (CD, Global Records), El amor a la vida (CD,

Resistencia Ediciones), Propostes musicals Banyoles (CD, Sublim Record), Espais naturals de
Catalunya (CD, TVC Edicions, volum I y II) y Mirades (CD, Discmedi), Les 4 estacions a Catalunya
(CD, TVC Edicions), La Cantoria-del’11 al 21(CD, 44.1 Edicions), Memòria d’aigua (CD, 44.1
Edicions), Emociona’t-e (CD, 44.1 Edicions), Dones d’aigua (CD, Catrecord), De canya i de canons
(CD, Picap), Compositors de Girona (CD, Stringendo), Iris (CD, Picap), Convidats (CD, Afònix)...
5.5. Carles Cors
(Músic, compositor i mestre de música)
És diplomat en Magisteri Musical i llicenciat en Història i Ciències de la Música. També ha realitzat altres cursos de pedagogia musical (mètode Kodaly) a Budapest (Hongria), d’Interpretació
teatral a l’escola Eòlia de Barcelona, de guitarra moderna amb Josep Thió, de pedagogia musical
(mètode Orﬀ) a Salzburg (Àustria), de “Initiation à la Musique Environnementale” a Dinant (Bèlgica), entre molts d’altres.
DE la branca de la docència ha treballat a: CEIP Montfalgars de Girona, IES Montilivi de Girona,
IES Jaume Vicens Vives de Girona i actualment a l’Escola de Música de la Cellera de Ter com a
professor de guitarra i llenguatge.
Com a músic a entregistrat els següents treballs discogràﬁcs: 1998 Maqueta “Petit Fours” amb
producció de Cris Juanico Petit Fours, 1999 Disc “Sobrelliscant” amb producció de Josep Thió
Petit Fours-Música Global Discogràﬁca, 2002 Disc “Dissonàncies de Calaix” amb la producció de
Sebastià Saurina Petit Fours-Música Global Discogràﬁca, 2002 Col.laboració
amb Jorge Drexler amb producció d’Eduardo Laguillo i Jorge Drexler El Águilo, 2004 Banda
Sonora de l’espectacle teatral: Pirata de la cia. Teatre la Llauna, 2006 Espai sonor de l’obra
teatral: L’Última Habitació de la cia. 4Produccions, 2008 Disc “me han dicho que...” amb producció de Marc Parrot de Le Croupier –Música Global, 2010 Disc “Presunto Tocador” amb producció
de Le Croupier i Marc Parrot i discogràﬁca Música Global, 2011 Tema musical per l’espectacle
“Gang Bang” al Teatre Nacional de Catalunya,
2011 Espai sonor per l’espectacle “Conseqüències del Pim-Pam” de Xavier Pujolràs- Sala Muntaner, 2012 Tema musical per l’espectacle “Pájaru” de la
companyia Pere Hosta, 2013 Disc “Lesió per tensió repetitiva” amb producció de Le Croupier i
Marc Parrot, 2013 Tema musical per la sèrie “Polseres
Vermelles 2” de Televisió de Catalunya, 2013 Adaptacions musicals pel programa “Oh happy
day” de Tv3, 2013 Espai sonor de l’espectacle “Nerium Park” de Josep Maria Miró.
Fundador de la cia. Trambòtics (animació infantil) i cantant i compositor de Le Croupier.
5.6. Faló Garcia
(Músic, compositor i mestre de música)
És Llicenciat en Educació Física (UdL 1995-2000), Postgrau en Gestió Cultural (fUdG 2003-04),
Monogràﬁc Circ i educació (INEFC Lleida 1997), Director de lleure infantil i juvenil (2002), Formació en Música moderna (guitarra).
Fundador i membre de la Companyia de música infantil País de Cotó (1997-2014), Guitarrista de
“Le Croupier” (2007-14), Membre de la companyia Concert per a Nadons (20012-2014), Guitarrista del grup Aquitamxé (1997-2007).
Professor del departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya des del curs 2004-05,
Ponent de la conferència: La interdisciplinarietat en l’Educació (consell comarcal de l’Empordà,
desembre de 2010), Docent i coordinador al curs “Activitats pels infants “ de l’UdG (destinat a
tècnics municipals), Director tècnic del GEiEG , Professor d’una escola d’Educació especial a
França (Osseja), Gestor cultural en el Mercat de Música de Vic (edició 2004) i Director tècnic del
GEiEG (2001-2007)
Premis i reconeixements: 1er Premi, del VIII Premi Nacional d’Educació Josep Pallach
Treballs editats: País de Cotó: Si fa sol no plou (2003), Ni muuuu (2005), Sss,...,Hi ha roba estesa
(2008), La Fàbrica de somnis (2012) / Le Croupier: Me han dicho que... (2007) Presunto tocador
(2010) Lesió per tensió repetitiva (2013) / Aquitamxé: Aquitamxé (2000), Mils d’ocells que passen
pel teu cap (2003), Tic tac coix (2005) , Latent (2007-08), Aquitamxé.

5.7. Toni Albà
(director, actor i dramaturg)
Des de fa vint-i-nou anys, Toni Albà gira amb els seus espectacles per arreu de la geograﬁa catalana i internacional i s’ha tornat un dels actors més reconeguts del nostre país. Des que va
marxar a París a estudiar teatre amb Jacques Lecoq ﬁns ara, ha evolucionat com a actor, autor i
director. També com a companyia i productora, on produeix els seus propis espectacles, i els
dels diferents equips creatius que integren la companyia.
La seva carrera comença a França amb la Cia. Dram Bakus i l’espectacle "Opération Fu", amb el
que gira durant cinc anys per 29 països. Al 1994 torna a Catalunya per crear i protagonitzar
“L’Ombra”, dirigida per Jordi Purtí, amb la que continua ininterrompudament de gira amb gran
èxit de crítica i públic. Al 1995 dirigeix també amb Jordi Purtí "Hop!era", espectacle nominat als
Premis Molière 1998, que es va poder veure en temporada a París i Barcelona.
Toni Albà també dirigeix i produeix durant el Festival Oﬀ Avignon 2006 la versió francesa de
"Brams o la kumèdia dels herrors ", que va escriure amb Sergi López al 1986, i "M.A.M.Modern
Art Modern” (2005), de l’equip creatiu Copi Rait. A més, produeix la gira nacional i internacional
de l’espectacle gestual “Aﬀaire Kepher”, dirigit per Christian Atanasiu, i interpretat per Trotam
Teatre.
Actualment, els espectacles que la companyia té en repertori són: "El Messies" de Patrick
Barlow, amb Fermí Fernandes i Toni Albà. "Brams, o la kumèdia dels herrors" de Sergi López i
Toni Albà. "L'Ombra" de Jordi Puntí i Toni Albà. "Brots" de Fermí Fernandes, Gerard Domènech,
Xavier Macaya i Toni Albà. "Tot serà per bé" d'Arcadi Garriga. "M.A.M.Modern Art Modern" de
l'equip Copi Rait. "Audiència i-real" de Toni Albà. "A la seva bola" de Toni Albà. "Le grand brame"
de Toni Albà i Sergi López.
Toni Albà també dirigeix i col·labora amb d'altres companyies de característiques creatives semblants, com ara La Pera Llimonera, L'Estaquirot, Teatro Paraiso, Teatre Arca, etc... L'actor vilanoví
també és molt conegut per les seves paròdies a diferents programes de televisió de màxima
audiència. Des del 2006, interpreta personatges com el Rei Joan Carles, Carod-Rovira i el Papa
Benet XVI al programa POLÒNIA de TV3; i des del 2008 parodia Carles Rexach a CRACKÒVIA.
5.8.- Art Estudi (David Faüchs i Fanny Espinet)
(escenògrafs)
Art estudi és un espai de creació artística, un laboratori d’idees concebut per David Faüchs i
Fanny Espinet i avalat per la trajectòria i l’experiència d’aquests dos artistes. Duen a terme
projectes en àmbits artístics tan diferents com la pintura decorativa, les escenograﬁes teatrals,
els dissenys gràﬁcs, l’ambientació per cinema, regals personalitzats…
En teatre han participat en tots els següents espectacles: “Liures o Morts” de David de Montserrat, Dir. Victor Muñoz Girona 2014, “La ventafocs” Coral Rossinyol 2013, “La Fàbrica de Somnis”
de País de Cotò 2012, “Los Talentos” de Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob · Temporada Alta
2012 (construcció), “Pinoxo” Coral Rossinyol 2012, “El tiempo todo entero” de Romina Paula ·
Temporada Alta 2011 (Terra), “El box” de Ricardo Bartís · Temporada alta 2011 (construcció),
“Julieta&Romeo” de Marc Martinez 2011 (Aj. d’escenograﬁa), “La bella dorment” Coral Rossinyol
2011, “Radical Animal Beat” Directe 2010, VAD 2010 (Instal·lacions del Taller Experimental

MAPPING) 2010, “No som res” – Dosics produccions – 2010 (Col·laboració), “El nen que
riu” – CIA La Planeta – 2010 (Col·laboració), “Mary Poppins” Coral Rossinyol 2009, “Love
you approximately” Julieanne Eason 2009 (Construcció i acabats), “Alopexidin” Xavier
Pujolràs 2009, “El Rei Lleó” Coral Rossinyol 2008, “El Despatx” Xavier Pujolràs 2008, “Una
Ciutat Brillant” Jordi Vilà 2008 (Pintura i acabats), “La Marea” Mariano Penssoti 2008, “Toy
story” Coral Rossinyol 2007, “Tango Toilet” Cia. Rodrigo Pardo 2007 (Construcció i acabats), “Sportivo teatral” Ricardo Bartís 2007 (Construcció i acabats), “El Directe” Teatre de
Guerrila 2000 (Pintura), G.R.I.P. 2000.En espectacles participant de manera activa: “El
petit princep” (Lectura dramatitzada) Girona 2013, “Bombolles” Els Pets 2013, “Mos
tornem a trobar” Ja tʼho diré 2013, “La Principal, d’un arbre amunt” La Principal de la

Bisbal 2013, “Arròs amb Sorra” de Isidre Rebenaque Celrà 2013, “Sensoriums” (Festa del surrealisme) Cadaqués 2013, “La Fàbrica de Somnis” de País de Cotò 2012,
Directes Le Croupier 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013, A pas dʼAnna Akhmàtova – CC LA
Mercè Girona – 2012, A pas de Vinyoli – CC La Mercè Girona – 2010, Directe SÀVATS 2009, 75
anys Clínica Girona 2009, Directe grabació DVD “Objectiu la Lluna” Lax’n busto 2009, Presentació
Llop Ferotge - Dansa 2008 (Bodypainting, )Directe Dirty Club – Auditori de Girona – 2007, Alma
Cubrae 2006 (Cap de Drac), etc.
També han treballat en la direcció artística de moltes pel·lícules, curtmetratges, videoclips, etc...
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