de cristina clemente i direccIO D Arnau Nadal

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 tota mena 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.
Elena Martinell i Meritxell Yanes formem la companyia PocaCosa Teatre. La nostra relació professional neix fa molts anys quan vam coincidir en el muntatge “La Casa del Darrere, el diari
d’Anna Frank”, una producció de Mentidera Teatre dirigida per Cristina Cervià (2005). D’aquí
ens van 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.
Posteriorment aquest es va transformar en un espectacle per públic familiar “La vaca que
canta” (2012) pensat per a teatres. Des d’aleshores ja duem 3 produccions de teatre familiar a
l’esquena.

RELACIÓ D’ESPECTACLES PRODUÏTS:
ACTUALMENT
ESTÀ EN GIRA

LA VACA QUE CANTA
Dirigit per DAVID PLANAS

Exhibit en més de 85 sales, 120 funcions i 13.200 espectadors.
La Soﬁa és una vaca que viu al camp i que, a diferència de totes les
altres vaques, canta òpera. Escoltant la ràdio sent una notícia que
li fa venir papallones a la panxa: es convoca el primer Concurs
d’Orquestres de la Ciutat. Només li cal trobar una orquestra per
poder participar, però al camp on viu no n’hi ha cap, haurà de
baixar a la ciutat a provar sort com a cantant. És dura la vida del
cantant, però quan està a punt de tirar la tovallola…
Estrenat 02 de desembre del 2012 al Teatre Espai La Pineda de Sant Gregori.

RELACIÓ D’ESPECTACLES PRODUÏTS:
ACTUALMENT
ESTÀ EN GIRA

EL CARRERÓ DE LES BRUIXES
Dirigit per TONI ALBÀ

Exhibit en més de 97 sales, 170 funcions i 20.400 espectadors.
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?
Estrenat 18 de gener del 2015 al Teatre Espai La Pineda de Sant Gregori.

RELACIÓ D’ESPECTACLES PRODUÏTS:
ACTUALMENT
ESTÀ EN GIRA

ENCANTADES

Dirigit per JORDI GILABERT
Exhibit en més de 47 sales, 83 funcions i 9.960 espectadors.
La Periquinela i l’Estuna, dues fades que ni tan sols saben que ho
són, vagaregen per casa. Els hi apareix l’oportunitat de conèixer el
seu ídol, un cantant d’èxit. Han de guanyar un concurs creant l’ésser fantàstic més espatarrant del planeta.No dubten a presentar-s’hi i així comencen els estira i arronsa de treballar en equip,
que les portarà a descobrir els seus poders.Ho aconseguiran?
Estrenat 2 de juliol del 2016 al FESLLESCAT, El Festival de Llegendes de Catalunya,
que es dur a terme a Sant Martí de Tous i eren coproductors.

LA NOVA PRODUCCIÓ: Una dent sota el coixí
SINOPSIS
La Lluïsa és la responsable del magatzem de joguines del Ratolí Martí, el Ratoncito Pérez, la
Fada de les Dents i els Angelets. Quan un d’aquests personatges recull una dent de sota el
coixí d’un nen o una nena, li porta a la Lluïsa que és l’encarregada de triar el regal ideal per
aquell nen o nena. La Lluïsa examina amb detall la dent i a través de la forma ( de si està molt
gastada o no, del color, etc.) pot saber com és aquell infant, i per tant pot saber quin regal el
farà feliç.
Això sí, sempre han de ser coses petites que puguin ser col·locades a sota el coixí.
La Lluïsa fa molts anys que fa aquesta feina, i és una experta en el tema. El problema és que
s’està fent gran, es cansa molt, i de vegades s’equivoca. Per això està buscant algú que pugui
substituir-la en aquesta feina important. Després de provar diferents candidats, troba a la Violeta.
Però la relació entre totes dues no serà fàcil, ﬁns que un dia, arriba al magatzem una dent molt
especial. Una dent que no és com les altres. Totes dues hauran d’unir esforços per descobrir
quin és el regal que necessita aquesta dent tan singular.

FITXA ARTÍSTICA

Text: Cristina Clemente
Direcció: Arnau Nadal
Actrius/cantants: Meritxell Yanes i Elena Martinell
Coreograﬁes i moviment: Roberto G Alonso
Música i espai sonor: Faló Garcia
Vestuari: Roberto G Alonso
Sastreria: Elena Fusellas
Escenograﬁa: Paula Bosch
Disseny llums: Arnau Nadal
Disseny gràﬁc: Gerard Yanes
Fotograﬁes: Jordi Renart
Producció executiva: Pocacosa Teatre
Distribució: PocaCosa Teatre

EL TEMA
Què passa quan ens cauen les dents de llet? Estem espantats? Potser ens fa il·lusió? On van
aquestes dents? Diuen que si les posem a sota el coixí, “algú” se les emporta i les canvia per
algun “regalet” agradable?
Doncs l’Angelet de les dents, els Angelets, la Fada o el Ratolí de les Dents.... tots ells són mites
populars catalans destinats a tranquil·litzar els infants petits quan perden les dents de llet.
“Diuen que fa molt i molt de temps, en un temps que tots els humans han oblidat, el primer
Angelet, el primer Ratolí i la primera Fada de les Dents van arribar a un acord amb una nena
que plorava perquè li havia caigut una dent: si els donava la dent i se n’anava a dormir, ells li
farien un petit regal. La nena va acceptar el tracte. Els va donar la dent i se’n va anar a dormir.
Ells, amb la seva màgia, van convertir la dent en un regal i li van deixar sota el coixí. I encara li
van fer un altre regal: que li cresqués una altra dent per substituir la que li havia caigut.
En despertar-se, l'endemà al matí, la nena va estar tan contenta amb el seu regal que ja no va
tornar a plorar mai més quan li queien les dents. I l’Angelet, el Ratolí i la Fada van estar tan
contents en veure-la tan feliç, que van decidir que a partir de llavors deixarien regals a tots els
nens i nenes del món a qui els caigués una dent. I tot i que els humans han oblidat la història,
els Angelets, els Ratolins i les Fades de les Dents continuen mantenint el seu pacte, perquè a
ells no hi ha res que els faci més feliços que veure als nens contents.”

Agafant aquest punt de partida, PocaCosa Teatre hem començat a pensar sobre el tema. Quin
és el camp base de la Fada, els Angelets, el Ratolí...? On van a parar totes aquestes dents?
La idea és crear l’espai on arriben les dents, i els personatges que les reben. Cada dent els
donarà una informació directa de cada nen/nena depenent de les seves característiques.
Veurem quins són els “problemes” o les “diﬁcultats” que tenen els nens/nenes en el seu dia a
dia, i obrirem un espai de reﬂexió sobre tots ells. Aquest serà un dels objectius de l’espectacle.
Que els nens i nenes i els seus pares, puguin veure’s identiﬁcats en aquests petits entrebancs
del dia a dia, que sovint ens poden portar a coses més signiﬁcatives que realment poden arribar a preocuparnos: pors, inseguretats, diﬁcultats d’aprenentatge, diﬁcultats amb la relació
amb els altres nens, falta d’autoestima....
L’altra línia argumental que volem obrir és la del conﬂicte generacional que s’instaura entre
les dues treballadores. N’hi ha una que està a punt de jubilar-se de fer la feina i l’altra que
entra nova amb tota una sèrie de propostes fresques, diferents i innovadores. Com portem el
tema d’envellir? Com afrontem els canvis de maneres de fer, les noves idees, les noves tecnologies? Perquè de vegades fem més grans els que són petits?
En tot això, PocaCosa teatre, continua treballant en la seva línia d’unir el text amb el cant líric,
per fer arribar l’òpera als nens i nenes i als seus familiars, sempre d’una manera divertida i

distesa. En aquesta proposta, no renunciem a això. Comptem amb el músic i compositor Faló
Garcia. Ell ens farà alguns temes de música més “moderna o actual” (raps, funky). Aquest seria
l’estil musical que identiﬁcaria (curiosament) el personatge més gran. La música clàssica
(òpera) és el que ve amb el personatge que arriba nou a treballar. La idea és acabar fent una
fusió dels dos estils. Que passi amb la música el que passarà amb la història, que els dos personatges i les dues generacions i maneres de fer, puguin arribar a una entesa i ﬁns i tot a una
unió més que satisfactòria.
Així doncs, afrontem un nou projecte amb tota la il·lusió i esperant que el resultat pugui arribar a molta gent i que puguin gaudir amb nosaltres tan pares, mares, avis, àvies, nens i nenes…
en deﬁnitiva, a tota la família.

EL FORMAT
L’espectacl e est à pensat per fer en teat res convencionals, o sigui a la italiana. Però que sigui
adaptable als diferents espais que ens trobem contínuament. També està pensat per poder
fer representacions en campanyes escolars.

PÚBLIC OBJECTIU
El públic objectiu de l’espectacle és: públic familiar. Està pensat en nens de 4 a 10 anys.
En l’obra apareixen dues línies dramàtiques. Treballem en diferents capes d’interès per poder
captar més públic i perquè, tan nens com pares, quedin enganxats en la trama. Sempre amb
molt d’humor i màgia.
Els nens a partir de quatre anys es poden identiﬁcar i empatitzar amb la temàtica de les
dents: on van a parar les dents que cauen, qui tria els regals que els deixen sota el coixí, etc.
Així com les pors o emocions que té cada nen que li cau la dent. A partir de les dents que
reben en el magatzem, obtenen una radiograﬁa de com és el nen: què li passa, quines pors o
“problemes” viuen, etc.
El públic a partir de 8 anys ﬁns als adults, a part d’aquesta primera trama, tenen la segona:
una reﬂexió sobre el conﬂicte que es genera entre les diferents generacions, entre “lo nou” i lo
antic”, entre la tecnologia i la manera de treballar manual, entre la vellesa i la joventut...

MATERIAL PEDAGÒGIC
Estem elaborant un dossier pedagògic per poder oferir a les escoles, en cas que les funcions
es facin per campanyes escolars.
En aquest dossier, a part de treballar els conceptes purament teatrals, i la temàtica que ofereix
l’obra, fem un apartat, molt complet, on parlem de l’òpera i els altres estils musicals que apareixeran a l’obra. Facilitant informació i recursos perquè els mestres puguin treballar aquest
gènere amb els seus alumnes. Tots aquests materials els trobareu a la web per facilitar l’accessibilitat a qui ho vulgui utilitzar: pares, mestres, monitors de casals, educadors socials, etc.
Obert al públic en general que ho vulgui aproﬁtar.

DRAMATÚRGIA (Cristina Clemente)
Teníem clar el tema que volíem treballar i vam pensar que la manera de fer de la Cristina Clemente, la dramaturga, s’adapta perfectament al que teníem dins del nostre imaginari. Coneix
tots els altres espectacles que hem fet, ha vingut uns quants cops amb la seva família a veure'ls. Té un to humorístic que s’adiu completament amb el nostre. És una reconeguda dramaturga contemporània. I un dia ens va confessar que li encantaria escriure un text per PocaCosa
Teatre. Doncs vam trobar l’excusa perfecta per embolicar-la dins del projecte.

TRACTAMENT ESCENOGRÀFIC
(Paula Bosch)

OBJECTIUS ARTÍSTICS
A. Crear una obra de teatre per públic familiar a partir de la mitologia que envolta la caiguda
de les dents i el seu món fantàstic.
B. Crear un espectacle d’humor de petit i mitja format on es combina el teatre de text contemporani, l’humor i la música.
C. Apropar al públic familiar l’òpera d’una manera propera i àgil.
D. Apropar la disciplina del teatre a infants i adults a partir d’un imaginari comú: el món de la
Fada de les Dents, el Ratolí Martí, el Ratolí Pérez, els Angelets i qualsevulla que porti regals als
nens i nenes que els hi cauen les dents.
E. Crear una nova producció artística de qualitat i acostar-la al gran públic i al públic escolar.
F. Aprofundir en l’apropament de l’òpera als espectadors: xerrades posteriors amb el públic
familiar o els escolars i posant a disposició tot el material pedagògic que s’està elaborant
(estarà penjat al web de la cia. perquè es pugui descarregar lliurement)

TRAJECTÒRIA DE L’EQUIP ARTÍSTIC
CRISTINA CLEMENTE (dramaturga)
Cristina Clemente, Llicenciada en Direcció i Dramatúrgia per l'Institut del Teatre de Barcelona.
Ha estrenat, entre d’altres, els següents textos: Volem anar al Tibidabo, dirigida per ella mateixa (Premi Revelació de la Crítica de Barcelona 2009 i projecte Alcover, Versus Teatre); La
gran nit de Lurdes G, coescrita i codirigida amb Josep Maria Miró (Accèssit al premi Lluís Solà
2008, Versus Teatre); La millor obra del teatre català, dirigida per ella mateixa (La Cuina, Festival Grec, 2009), Vimbodí versus Praga (TNC, 2010); Nit de ràdio 2.0 (Sala Flyhard, Villarroel, 2
011); La nostra Champions
particular (Teatre Gaudí, 2012). Consell familiar (Sala Beckett, 2013), Ventura dirigida per Victor
Muñoz (2015), Laponia (2018) i Dolors. la primera sèrie al teatre (2019), entre moltes d’altres.
En cinema, ha coescrit amb Sergi Belbel el guió de la pel·lícula Eva. En televisió ha treballat
com a guionista a El cor de la ciutat (TV3), Sin Identidad (Antena 3) i ha estat guionista de La
Riera (TV3), entre d’altres. En teatre familiar ha escrit Les Clink (2018) de la cia. Les Bianchis.

ARNAU NADAL (director)
Ha treballat portant la producció executiva de d’espectacles com: Els somnàmbuls de Llàtzer
Garcia. Dir. Llàtzer Garcia, Temporada Alta - Espai Brossa (2019) // Dolors de Sergi Belbel, Cristina Clemente i Eulàlia Carrillo. Dir Sergi Belbel i Cristina Clemente. Teatre Lliure (2019) // El
Senyor Petit d’Anna Maria Ricart. Dir. Anna Roca. Temporada Alta (2018) // Spender de Llàtzer
Garcia Dir. Llàtzer Garcia, Temporada Alta (2017) El Metge de Lampedusa d’Anna Maria Ricart
Dir. Miquel Gorriz. Teatre Lliure, Temporada Alta (2017) Contes 1.0 d’Anna Roca Dir. Anna Roca.
Premi del públic a La mostra d’Igualada (2016) Et planto de Clàudia Cedó Dir. Clàudia Cedó.
Temporada Alta - Teatre Tantarantana (2015) De petits tots matàvem formigues de Clàudia
Cedó Dir. Clàudia Cedó (2013).
Ha participat creant l’espai sonor de: Compartir Ubicació de Cristina Clemente i Marc Angelet
(2020) Espectacle online. // Els somnàmbuls de Llàtzer Garcia. Dir. Llàtzer Garcia Temporada
Alta - Espai Brossa (2019) // Dolors de Sergi Belbel i Cristina Clemente. Dir Sergi Belbel i Cristina
Clemente. Teatre Lliure (2019) Espai creat conjuntament amb Carles Cors. // Food-Truck de
Joan Gomez. Dir. Joan Gomez (2019) // El Senyor Petit d’Anna Maria Ricart. Dir. Anna Roca
Temporada Alta (2018). Espai creat conjuntament amb Marc Paneque. // El compte Arnau
adaptació i direcció de Joan Solana (2018) // Spender de Llàtzer Garcia Dir. Llàtzer Garcia Temporada Alta (2017) // Contes 1.0 d’Anna Roca Dir. Anna Roca. Premi del públic a La mostra
d’Igualada (2016) Júlia? de Clàudia Cedó Dir. Clàudia Cedó. (2011).
Ha creat la il·liuminació de: Food-Truck de Joan Gomez. Dir. Joan Gomez (2019) // No s’en ha
parlat prou de Cor de teatre Dir. Laura Pla (2019) // El compte Arnau adaptació i direcció de
Joan Solana (2018) entre d’altres. Ha dirigit els espectacles Pintors (2020) Combat musical de
Cor de teatre (2020) juntament amb Laura Pujolàs i Genís Casals i l’espectacle musical de
l’arribada dels Reis de l’Orient a Banyoles (2021).

ELENA MARTINELL (actriu- cantant)
Soprano lleugera. Segueix perfeccionant 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, J. Aragall, R. Estrada...
La seva activitat professional passa per diferents formacions i estils: música antiga, sefardí, klezmer,
musical i òpera. Cal destacar: “Plomes i reclams” de Marc Rosich dirigit per Roberto G Alonso
(2020), “Laberint Striptease” cia. Roberto G Alonso (2019),“Àries de reservat” de Marc Rosich (2018).
”Nus. Òpera a Cappella” (2014-16), “La Principal, d’un arbre en amunt” (2014), “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” (trio de música
sefardí amb dos treballs discogràﬁcs Una matica de ruda -2002- i Navegantes – 2009, i diversos
premis), “Els últims cinc anys” (2006), “L’empresari teatral” Mozart (2003)...
Sempre ha combinat la música amb la interpretació. Comença la seva formació teatral a l’escola El
Galliner de Girona, completant-la posteriorment amb diferents professionals i companyies, tant
locals com estrangeres. Ha participat en diferents muntatges teatrals dels quals destaquem: “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 és membre cofundadora de la
Cia. Pocacosa teatre juntament amb l’actriu Meritxell Yanes. Cal destacar els espectacles: ”Encantades” (2017),”El carreró de les bruixes” (2015), “Nyam, un tastet d’òpera” (2012), “La vaca que canta”
(2012),“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).

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: Elda & Daniel de Llàtzer Garcia
(2020), Compartir Ubicació de Marc Angelet i Cristina Clemente (2020), Credoinunsolodio dirigit per la Rosa Maria Sardà (2019), Dolors, la primera sèrie al teatre dirigida per Sergi Belbel i
Cristina Clemente, una coproducció del Teatre Lliure i MeriYanesProduccions (2019). Llibràlegs
III i IV una producció de Temporada Alta i dirigit per Marilia Samper i per la Leo Castro
(2015-2019). Kilòmetres, dirigit per Marilia Samper (2015) El carreró de les Bruixes de Meritxell
Yanes i Toni Albà amb direcció de Toni Albà (2014-2015), 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 i direcció Pere
Puig (2007-2008). Lúcid direcció i dramatúrgia Rafael Spregelburd (2006-2008). Miniatures
Violentes, direcció i dramatúrgia de Victòria Spunzberg (2006-2007). La vetlla fúnebre, dirigit
per Jordi Vilà (2005-2006). La casa del darrera, dirigit per Cristina Cervià (2005-2011), entre
moltes d’altres.

PAULA BOSCH (escenògrafa)

Nascuda a Girona el 1977, marxa a Barcelona per llicenciar-se en Belles Arts a la UB. Treballa
en el món del cinema i TV ﬁns que s’interessa pel món del teatre. Moguda per la necessitat
d’entendre l’espai es llicencia en escenograﬁa a l’Institut del Teatre. S’inicia com a escenògrafa
en diferents teatres de Barcelona com la Sala Beckett, Teatre Goya, Biblioteca de Catalunya,
María Guerrero, TNC, amb directors com Oriol Broggi, Lourder Barba, Josep Maria Pou, Carme
Portacelli, Georges Lavaudant i escenògrafs com Jean Guy Lecat i Jean-Pierre Vergès. Com a
ajudant d’escenograﬁa i video ha treballat amb directors com Sidi Lardi Cherkaoul al Theatre
du Jorat de Suïssa, la Monnaie da Munt de Bèlgica i la Philarmonie de París.
GERARD YANES - ARTIC STUDIO (disseny gràﬁc)

L'equip d'Artic és pluridisciplinari, comunicació, màrqueting, branding, disseny i desenvolupadors tecnològics que donen una base productiva i analítica per assegurar una qualitat demostrable i quantiﬁcable amb cada un dels projectes realitzats. Artic és inquiet i cerca constantment enriquir-se de coneixements i experiències, per això té clients de molts i diversos sectors.
Els Amics de les Arts, La Fundació Mies Van Der Rohe, La Caixa, La Diputació de Girona, La
Cambra de Comerç, Ajuntament de Girona, La Fageda, Bon Preu, Benegre, MeriYanes Produccions, Gros Mercat, Metges Sense Fronteres, Cafès Cornellà, entre d’altres... Els socis, Gerard
Yanes i Marc Mascort, acumulen més de 20 anys d'experiència al sector. Abans de fundar Artic,
varen realitzar projectes per clients com, Panasonic, El Celler de Can Roca, El Bulli, entre d’altres... Artic, aquest últim any, ha estat premiada amb dos Premis E-Tech, amb el projecte realitzat pel Fòrum Carlemany i amb un Premi Cactus, amb el projecte Bravavans, com a millor
web.

FALÓ GARCIA (compositor)

Llicenciat en Educació Física (UdL 1995-2000)/ Postgrau en Gestió Cultural (fUdG 2003-04)/
Formació en música per a Nadons a càrrec de Paulo Lameiro (2012)/ Monogràﬁc Circ i educació (INEFC Lleida 1997) / Director de lleure infantil i juvenil (2002).)/ Formació en Música moderna (guitarra) Experiència artística: Actual Director artístic de la Companyia Pels més Menuts
/ Fundador i membre de la Companyia de música infantil País de Cotó (1997-2014)/ Guitarrista
de “Le Croupier” (2007-19)/ Membre de la companyia Concert per a Nadons (2012-2014)/ Guitarrista del grup Aquitamxé (1997-2007). Premis i reconeixements: 1er Premi, del VIII Premi
Nacional d’Educació Josep Pallach. Premi Baldiri Reixach en Educació 2017 Treballs editats:
Pels més Menuts: Black Music pels més Menuts (2018) Musicals pels més Menuts (2019). 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
tenció repetitiva (2013)/ Espença Dinamita(2015)/ Dinamita la Zarzuela (2017)/ La Festé (2019) /
Aquitamxé: Aquitamxé (2000), Mils d’ocells que passen pel teu cap (2003), Tic tac coix (2005),
Latent (2007-08), Aquitamxé.

ROBERTO G ALONSO (coreògraf i disseny de vestuari)

Titulat en Dansa Contemporània per l’Institut del Teatre de Barcelona (1993) i Llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (2000). Amplia la seva formació amb professors
com Rosella Hightower, Gerard Collins i Carl Paris entre d’altres, i rep classes magistrals de
Caroline Carlson i Lloyd Newson (DV8). Al 1995 funda la seva pròpia companyia i crea espectacles com: “Zaquizamí”, “Almazuela” i “Zing-Zing”, premiat a la ﬁra FETEN 2011 de Gijón. Han
participat en prestigiosos festivals nacionals i internacionals com el Festival de Sitges, Grec
Festival de Barcelona, Fira Tàrrega, Festival El Més Petit de Tots, Mostra d’Igualada, Mediterrània de Manresa, Festival Shakespeare, el Festival d’Estiu de Frankfurt, FETEN de Gijón o el Festival O4 Vents de París. També treballa com a director coreogràﬁc d’espectacles teatrals, òperes
i obres de teatre musical al Teatre Lliure, Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Teatro de la Zarzuela de Madrid, el Liceu de Barcelona o el Festival de Peralada treballant amb directors d’escena i dramaturgs com ara Xavier Albertí, Lluïsa Cunillé, Josep Maria Miró, Pau Miró, Jordi Oriol,
Marc Rosich i Josep Costa entre d’altres, i companyies com T de Teatre, Azar Teatro o el grup
musical “Le Croupier”. El 2008 dirigí l’espectacle infantil “Flamenco-ooh!!” per a la companyia
L’Estenedor. El 2015 dirigeix i protagonitza el “Cabaret 13”. Darrerament s’ha especialitzat en la
direcció de moviment d’òperes contemporànies de creació: “Jo, Dalí” (2011 – Teatro de la Zarzuela de Madrid i el Liceu de Barcelona), “L’Eclipsi” (2014 – Festival Grec i TNC), Premi Max 2014
al millor espectacle musical, i “4Carmen” (2015 – Festival de Peralada). També ha estat el director coreogràﬁc dels espectacles inaugurals del Teatre Nacional de Catalunya “Taxi, al TNC”
(2013), “Per començar sarsuela” (2014) i “L’aplec del Remei” (2016). A més de dissenyar el vestuari de la majoria dels espectacles de la seva companyia, amb la qual va guanyar el premi FETEN
2011 al millor vestuari i caracterització amb l’espectacle “Zing-Zing”, ha realitzat el vestuari dels
muntatges teatrals “Cabaret 13″ (2015), ” Una Ronda” de Cia. Memory al Versus Teatre (2015) i
“RGB” de The Chanclettes al Teatre Villarroel (2002).

FITXA TÈCNICA
ESPAI ESCÈNIC
Espai escènic: 8m ample x 6m fons. Si l’escenari no compleix aquestes mides és necessari
posar-se en contacte amb el cap tècnic de la companyia i estudiar la possibilitat de fer una
adaptació.
· Càmera negra: Italiana. 3 bambolines per banda.
· L’espai haurà de proporcionar a la companyia 6 pesos d’un mínim de 15kg.
· So P.A. adaptada a la sala.
· 2 monitors a fons d’escenari segons plànol (Aux 1 i Aux 2) La companyia porta 2 micròfons
inhalàmbrics.
· Taula de so (mínim 8 ch, 2 auxiliars post i L-R). La taula de so ha de tenir efectes.
· Cablejat necessari per arribar de l’escenari a control.

IL·LUMINACIÓ:
Projectors:

Regulació i control:

· 15 P.C. de 1kW
· 1 P.A.R. 64 nº 5

· 18 Canals de regulació de 2,5 kW. Protocol de
senyal DMX512.

· 2 P.A.R. 64 nº 1

· La taula de llums la portarà la companyia.

· 4 Retalls 1kW
· La companyia porta 2 PAR LED que necessitaràn senyal DMX.

COMPANYIA:
Es necessita 1 camerino espaiós i haurà de disposar d’una taula, un mirall, aigües, dutxes amb
aigua calenta i tovalloles.
A l’escenari hi haurà d’haver 4 cadires i aigües.

ESTRUCTURA I ACCESSORIS:
Barres electriﬁcades a l’escenari segons el plànol adjunt.
Barra per a frontals segons planell adjunt. Alçada idònia 8m del nivell de l’escenari i a una
distància del límit davant escenari d’entre 4 i 6m Fitxa tècnica Una dent sota el coixí Porta
ﬁltres i viseres per tots els projectors.
Escala o elevador per enfocar.
Filtres els porta la companyia.
Escomeses, preses de corrent i proteccions:
Totes les escomeses i preses de corrent, estaran dotades de presa de terra i de les proteccions
magnetotèrmiques i diferencials, adequades per als consums requerits pels equips contactats, tal i com estableix la normativa vigent.
S’intentarà que l’equip de regulació i el de so estiguin en preses independents. En el cas de
que no sigui possible, com a mínim les proteccions magneto tèrmica i diferencial seran independents per ambdós equips.

PLA DE MUNTATGE:
Descarrega de l'escenograﬁa a l'arribada dels vehicles de la companyia al teatre. Es necessiten
2 persones de carga i descarrega poden ser els mateixos tècnics de la sala.
Durant el muntatge es necessiten 1 tècnics de llums, 1 de so i 1 maquinista que es coneguin
l’equipament.
Durada aproximada del muntatge: 3,5h Durada aproximada del desmuntatge: 1,5h

Per qualsevol informació tècnica contactar amb:
Producció tècnica: Arnau Nadal
arnaunadalmoradell@gmail.com
Tel. 610 152 934
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Llegenda il·luminació
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4 unitats Retall de 1Kw
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15 unitats Pc de 1 Kw
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2 unitats PAR LED , aportats
per la companyia.
18 unitats DIMMER 2Kw

0
P.A. adecuada a la sala
Dos caixes d'escenari,
col·locades al terra

Una dent sota el coixí
De Cristina Clemente
Companyia: PocaCosa teatre

Coordinació tècnica:
ARNAU NADAL
Tel. 610 152 934
Mail: arnaunadalmoradell@gmail.com
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La companyia porta dos sistemes
inhal·lambric de microfonia.
Taula de so necesaria, 6 canals,
2 aux + Master.

CONTACTE

Mireia Peña
Meritxell Yanes Font
Ctra. Palamós, 16
17460 Celrà
tel. 629 338 808 /679 485 841
distribucio@pocacosateatre.com
www.pocacosatatre.com

