


“el teatre té força 
més de 2.000 anys... 

potser ja li tocava 
d’anar a un 

centre comercial”
Salvador Sunyer



DOSSIER DE PREMSA ESPAIdART

DEL 6 DE MAIG AL 8 DE JUNY DE 2013
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ESPAIdART: un nou concepte de festival de 
música i arts escèniques, dels escenaris al 

centre comercial
El centre comercial Espai Gironès (Salt, Girona), coincidint amb el 
seu 8è aniversari, presenta la primera edició del festival d’Arts en 
Viu, que amb una programació totalment gratuïta, compta amb la 
participació de 24 joves companyies catalanes i una totalitat de 32 
propostes de teatre, dansa i música per a tota la família
ESPAIdART, 1a edició del Festival d’Arts en Viu a l’Espai Gironès (Salt – Girona) és 
un nou concepte de festival organitzat pel centre comercial Espai Gironès i dimanitzat 
per la productora Nocturns Produccions. Aquest nou projecte, pioner a Catalunya, 
aposta per apropar la cultura al centre comercial amb una programació regular, diària i 
gratuïta, on els assistents podran gaudir de 32 propostes per a tots els públics.

El Centre Comercial Espai Gironès, que sempre ha lluitat per la difusió cultural -no tan 
sols és un dels patrocinadors de Temporada Alta (Festival de Tardor de Salt/Girona), 
sinó que ofereix des de fa temps i de manera regular i gratuïta un ampli ventall d’ofertes 
artístiques de qualitat-, dóna un pas endavant en el seu 8è aniversari, programant la 
primera edició del Festival d’Arts en Viu, que es podrà veure del 6 de maig al 8 de juny 
al recinte ESPAIdART, dins el mateix centre comercial.

24 joves companyies catalanes lideren la programació d’ESPAIdART, amb propostes 
que van des del teatre musical fins a actuacions de dansa contemporània, passant per 
concerts o altres tipus de produccions teatrals per a tots els públics. En aquesta primera 
edició, el festival compta amb 8 estrenes i amb la presència de companyies de 
reconegut prestigi com: Cuentos Cruentos, que presenta un espectacle de teatre 
musical que actualment acull la Sala Gaudí (Bcn); Cuerpo Demente, que sorprendrà 
tothom amb  un espectacle de dansa contemporània que compta amb un ballarí molt 
especial (un gos); La Bleda, una de les pallasses més pallassa de Catalunya; 
BlueMango, que ofereix espectacles teatrals en anglès per als més petits; o 
Metromàtic, companyia de teatre i titelles amb una llarga trajectòria professional.



La creació d’aquesta nova plataforma de difusió de les Arts en Viu i l’originalitat que 
representa la conversió d’un centre comercial en un espai escènic amb espectacles de 
qualitat, ha fet que ESPAIdART mereixi l’apadrinament del director de Temporada Alta, 
Salvador Sunyer, i la confiança de diversos promotors privats.

El proper divendres 3 de maig es portarà a terme la presentació d’EspaidArt, la primera 
edició del Festival d’Arts en Viu a l’Espai Gironès. Totes les companyies que formen 
la programació del festival i els mateixos organitzadors seran els encarregats d’una 
presentació de caire artístic per aquest acte informal.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

ESPAIdART

1a edició del Festival d’Arts en Viu a l’Espai Gironès
del 6 de maig al 8 de juny al cc Espai Gironès (Salt - Girona)

Teatre, dansa, música i molt més

HORARIS: de dilluns a dissabte a les 18h 

---------

Per més informació i material gràfic premeu aquí 

Per a més informació :

ESPAI GIRONÈS · Departament de Màrqueting i Comunicació

Cristina Plana Salip 

Telèfon: 972239012 · Mail: Cplana@multi-mallmanagement.com

AGÈNCIA DE MITJANS · COMEDIA, Comunicació & Media, SL

Marc Gall i Nora Farrés
Telèfon 680168217 · Mail: nfarres@comedianet.com



GRAELLA PROGRAMACIÓ
Totes les actuacions es duran a terme a la PLAÇA DEL FOC del Centre Comercial Espai 
Gironès (Camí dels Carlins, 17190 Salt, Girona), de dilluns a dissabte a les 18h  (dissabtes 
11/5 i 18/5 espectacles a les 12h i a les 18h).

ENTRADA GRATUITA 
Del 6 de maig al 8 de juny

GRAELLA PROGRAMACIÓ
dILLUNS dIMARTS dIMECRES dIJOUS dIVENDRES dISSABTE

06/05
TEATRE
“Les aventures 
d’en Fulanitu”
Cia. La bèstia 
peluda.

07/05
TITELLES
“El país de les 
puces”
Cia. Lídia Clua.

08/05
TEATRE (ANG)
“Little red 
ridding hood”
Cia. 
BlueMango.

09/05
MÚSICA
“Pianissimo...!!”
Cia. Jeep 
Gasulla.

10/05
CONTES
“Un rapall i 
altres animals”
Cia. Clarart.

11/05
TITELLES
“Contes 
empaperats”
Cia. Alma i la mar.
MUSICA
“The Beat Boys”

E
13/05
TEATRE
“Contes 
llunàtics”
Cia. Santi 
Rovira.

14/05
TEATRE
“Ser nena”
Cia. Pepa 
Contes.

15/05
CONTES
“Contarrons 
de pa...”
Cia. L’ós 
mandrós.

16/05
TEATRE
“El nen que es 
pensava...”
Cia. Sota 
Mínims.

17/05
MÀGIA
“Bocabadat!!!”
Cia. Jordi 
Cambras.

18/05
TEATRE
“Els encants de 
les golfes.”
Cia. Bèstia peluda.
MUSICA
“2BLUES”

20/05
TEATRE
“Fermat i altres 
Eurekes”
Cia. L’ós 
mandrós.

21/05
CONTES
“Princeses”
Cia. La 
Minúscula.

22/05
TEATRE
“Contes de la 
Bleda”
Cia. La Bleda.

23/05
TEATRE
“El malabarista 
de paraules”
Cia. Metromàtic.

24/05
TEATRE (ANG)
“Pinky pig goes 
to school”
Cia. 
BlueMango.

25/05
MÚSICA
“The Gliz Band”
The Gliz Band.

27/05
CONTES
“Sota les 
sabates”
Cia. Ada 
Cusidó.

28/05
TITELLES
“La petita 
Momo”
Cia. Lídia Clua.

29/05
MÚSICA
“Cagalàstics 
Cantacontes”
Cia. Xinanah.

30/05
CONTES
“El Quixot i 
altres...”
Cia. Pepa 
Contes.

31/05
TEATRE
“No és res 
personal”
Cia. Sota 
Mínims.

01/06
DANSA
“Rocky & The 
Girls”
Cia. Cuerpo 
Demente.

03/06
TEATRE
“Les papallones 
també volen...”
Cia. La 
Minúscula.

04/06
TITELLES
“Menut cabaret”
Cia. La 
Manofactoria.

05/06
TEATRE
“Les llegendes 
del cavaller 
d’Espinzella”
Cia. PepC.

06/06
TEATRE
“Clownductors”
Cia. Art de 
Vellut.

07/06
TEATRE
“Paradeta 
particular”
Cia. La Bleda.

08/06
TEATRE
“Cuentos 
Cruentos”
Cia. Calánime 
Teatro.



“Les Aventures d’en Fulanitu” 
Cia. La bèstia peluda. 
www.labestiapeluda.com

Procedència: Figueres

Espectacle

LES AVENTURES D’EN FULANITU
En Fulanitu és un fan d’en Tintín, li encanten i el fascinen les seves aventures. Un 
dia està llegint tranquil·lament un còmic i de cop sona el telèfon vermell, el de les 
missions perilloses: en Fulanitu, com en Tintín, es posa en marxa i, com per art de 
màgia, és absorbit pel món de la fantasia on viurà la seva aventura enmig de 
diversos escenaris tintinaires.

Companyia

La bèstia peluda és una companyia de teatre professional nascuda el 2006 a la 
plaça de l’ajuntament de Figueres. Els seus espectacles són una barreja entre la 
imaginació i el divertiment.

INFORMACIÓ COMPANYIES I ESPECTACLES

E

06/05

TEATRE

07/05

“El país de les puces”  
Cia. Lídia Clua 
lidiacluaserra.blogspot.com.es

Procedència: Centelles

Espectacle

EL PAÍS DE LES PUCES 
“En un vell matalàs, s´hi han instal·lat unes puces. L’aniversari d’una d’elles, una 
antiga artista de circ, és l’excusa perfecte per conèixer les seves noves veïnes. 
Però quina sorpresa quan es veuen, són totes ben diferents, però entre totes 
veuran que tenen una cosa en comú que les fa ben especials”(Adaptació d’un 
conte de Beatrice Alemagna).

Un petit gran espectacle on les protagonistes són unes actrius tan i tan petites que 
costen molt de veure...

TITELLES / ESTRENA



“Little Red Ridding Hood” 
Cia. BlueMango Theatre
www.bluemangotheatre.com

Procedència: Barcelona

Espectacle

LITTLE RED RIDING HOOD
Stella, la contacontes, ens encantarà recreant la història de “La Caputxeta 
Vermella”, utilitzant humor, imatges, titelles i cançons. Un espectacle que anima 
els assistents a participar activament parlant i cantant.

Companyia

Blue Mango Theatre és una companyia de teatre anglosaxona professional 
resident a Barcelona des de l’any 2003. El seu objectiu és oferir un teatre visual i 
divertit com a eina d’aprenentatge lingüístic mitjançant uns espectacles dinàmics i 
interactius. 
Tots els actors són anglosaxons nadius i/o professors/es d’anglès i les obres que 
presenten són 100% en anglès.

E

TEATRE EN ANGLÈS

08/05

Companyia

Narradora i titellaire, la Lídia Clua comença a treballar en el món màgic dels contes l'any 2005, a Galícia. Un any 
després torna a Centelles, el seu poble natal, i des d’allà, damunt d'una catifa màgica (o d'un R11, un Ford 
Fiesta i una Berlingo, respectivament) comença a voltar per Catalunya i part de l'estranger explicant històries 
que ens faran volar la imaginació i ens arrencaran algun somriure.

09/05
“Pianissimo...!!” 
Jeep Gasulla 
www.jeeepgasulla.com

Procedència: Barcelona

Espectacle

PIANÍSSIMO...!!
Pianíssimo...!! pretén apropar la música als nens i nenes d’una manera lúdica a 
través de la música, els contes, el teatre i els titelles. 
Una titella toca el piano amb els peus, un pop toca la bateria, el Sr. Baix és el 
baixista més alt de tota la comarca, un pallasso toca el saxo, un pagès toca la 
guitarra, un drac no pot deixar de ballar...

Companyia

Contacontes des dels 17 anys, Pep Castells comença a treballar de titellaire als 
anys 80, actuant en diversos escenaris d’Europa com a actor, acròbata, músic... 
La proposta de Jeep Gasulla  consisteix en actualitzar la cultura popular d’una 
forma fresca, lúdica i festiva, recuperant les velles essències amb un toc únic i 
contemporani.
Ha actuat en espais com el Haarlem Jazz Club de Barcelona, el Festival du Conte 
en Uzege a França, o a la 1ère Journée Européenne du Conte.

MÚSICA I TITELLES



“Un raspall i altres animals” 
Cia. Clarart
clarartespectacles.blogspot.com.es

Procedència: Arbúcies

Espectacle 

UN RASPALL I ALTRES ANIMALS
“Aquest espectacle és un homenatge a dos grans autors de la literatura catalana: 
Pere Calders i Joana Raspall. L’any 2012 s’ha celebrat el centenari del naixement 
de Calders i aquest 2013 la poetessa Joana Raspall farà 100 anys! Per això ha 
preparat una sessió amb un conte preciós de Pere Calders titulat “Raspall” i amb 
un seguit de poesies d’animals de Joana Raspall. Per explicar el conte “Raspall”, 
es combina el text literari original amb una explicació més planera i assequible 
pels oients més petits, amb una posada en escena teatral. Les poesies de Joana 
Raspall s’il•lustren amb projeccions de transparències, titelles i teatre d’objectes”.

Companyia 

Clara Ribatallada (Clarart) es va estrenar professionalment en el món de 
l'espectacle com a músic, en diverses formacions de música clàssica (com a 
violinista) i tradicional (com a acordionista). L'any 2007, amb la Companyia 
Versons, presentea el seu primer espectacle literari professional, i des d’aleshores 
no ha parat de recórrer tot el territori català en teatres, festivals i escenaris diversos, 
com són per exemple la Fira d’espectacles 

E

CONTES

10/05

11/05 12h

TITELLES / ESTRENA

“Contes empaperats i altres personatges esbojarrats” 
Cia. Alma i la Mar de Contes
www.almailamar.com
 
Procedència: Les Preses

Espectacle

CONTES EMPAPERATS I ALTRES PERSONATGES ESBOJARRATS 
En un senzill full de paper, segons com el dobleguem, poden aparèixer 
moltíssimes figures: un barret, un avió, un vaixell o fins i tot una granota! A un diari 
li podem donar moltes utilitats: embolicar un entrepà, deixar-lo al terra moll per no 
relliscar, fer una pilota, una paperina… 

Així s’inspira l’Alma a l’hora de presentar-nos dues boniques històries on els 
papers tenen tot el protagonisme.

Companyia

D’una manera intuïtiva, Alma va descobrir des de ben petita l’experiència de jugar 
a ser una altra persona, imaginant-se que vivia aventures increïbles, reals o 
absurdes. Sentir a la pròpia pell un personatge i alhora saber que el personatge 
era un vestit que es pot treure en qualsevol moment, la meravella. Alma i la mar de 
contes és el resultat d’una trajectòria i una experiència que no oblida la fascinació 
pel món de la imaginació.



“The Beat Boys” 
The Beat Boys 
thebeatboys.com/es
Twitter: @The_Beatboys

Procedència: Sabadell

Espectacle

BEATBOYS
Cançons dels Beatles. 
Cantem i ballem tots al ritme dels 60!

Companyia

Els Beatboys van començar per casualitat, quan dos amants dels Beatles (Raúl i 
Jonathan) es van conèixer. La cosa va anar creixent en trobar en Jorge i l’Héctor, 
fins a constituir-se com a grup tribut de la banda de Liverpool... ha arribat la 
Beatboymania!! 

E

MÚSICA

11/05 18h

13/05

TEATRE

“Contes llunàtics” 
Cia. Santi Rovira 
www.santirovira.com

Procedència: Barcelona

Espectacle

CONTES LLUNÀTICS
Comencem comptant estels i acabem contant contes del sol, de la lluna i d’altres 
planetes. Contes llunàtics és un viatge a través de la constel·lació dels contes que, 
combinant la narració amb les cançons, farà somiar els més menuts en històries 
fantàstiques i planetes llunyans. 

Companyia

Narrador, animador i músic, Santi Rovira utilitza la seva experiència en el camp 
de l’animació infantil (Cia.Trapelles) per a donar un aire fresc i dinàmic a les seves 
actuacions com a contacontes. Combina la narrativa amb cançons, juga amb els 
elements visuals, interpreta diferents personatges... tot plegat dóna als seus 
contes ritme, acció i color, elements bàsics per a mantenir l’atenció dels menuts... i 
també dels pares i mares!



“Ser nena” 
Cia. Pepa Contes 
www.pepacontes.cat

Procedència: Girona

Espectacle

SER NENA 
Per combatre la violència contra les dones és necessari que aquestes, ja des de la 
infància, aprenguin a fer-se respectar... Tres contes, tres nenes, tres personalitats: 
la Marieta, la Maria i la Mariona es troben en una mateixa imatge sotmesa a canvis 
constants. 
La sessió combina contes i dibuix en directe, amb un efecte plaent i relaxant per 
tots els que l’escolten i la contemplen.

Companyia

Pepa Contes es presenta en forma de  poema, i és que: “No sóc bruixa, no sóc 
fada, jo crec que sóc una maga, que per vareta tinc la paraula alada, i tant si 
conto, com si canto si et toca la paraula a tu t’encanto. Quan arreplego un conte 
que a mi m’encanta, no puc fer altre cosa que contar-te’l, o potser sí, també 

E

TEATRE IL·LUSTRAT

14/05

15/05

CONTES

“Contarrons de pa amb tomàquet” 
Cia. L’òs mandrós 
osmandros.blogspot.com.es

Procedència: Manresa

Espectacle

CONTARRONS DE PA AMB TOMÀQUET
“M'agraden molt els macarrons amb tomàquet, deu ser per això que m'agrada 
molt un conte d'una olla que fa sola la pasta, tanta com en vulguis. M'agrada molt 
menjar i cuinar, així que us explicaré tot de contes de coses de menjar, de sopes i 
d'olles, de cuines i de cuiners, de golafres i menjadors de mena”.

Companyia

Es diu Albert Marqués, però molts l’anomenen Ursus o Ós Mandrós. L’any 1994 va 
començar a explicar contes a biblioteques, escoles, carrers i arreu on hi hagués 
unes orelles disposades a escoltar-lo. Li agrada la papiroflèxia, els 
trencaclosques, els enigmes, les titelles, els macarrons amb tomàquet i entre 
moltes altres coses, els contes.



“El nen que es pensava que la lluna era seva” 
Cia. Sota Mínims Teatre
www.sotaminims.net
Twitter: @SotaMinimsT

Procedència: Barcelona

Espectacle

EL NEN QUE ES PENSAVA QUE LA LLUNA ERA SEVA
“De ben petits ens pensem que tot allò que ens rodeja és nostre. En Quimet no és 
una excepció. Com fer-li entendre que la lluna no és seva? I si resulta que sí que 
ho és? Fins a on estarà disposat a arribar en Quimet per demostrar-ho? Què hi fa 
un peix de peixera al mar? Es pot dur un tros de lluna a la butxaca?”

Companyia 

“Sota Mínims Teatre és una companyia formada per actors professionals 
provinents de diferents escoles, creada des del cor, amb l'objectiu de fer un teatre 
interdisciplinar, i amb ganes d'explicar històries que ens modifiquen per 
aconseguir modificar d'alguna manera el públic”. Expliquen històries que creuen 
que han de ser explicades, i s’adrecen tant al públic adult com a l’infantil buscant 
l’espai on aquests puguin trobar-se.

E

TEATRE

16/05

17/05

MÀGIA / ESTRENA

“Bocabadat!!!” 
Jordi Cambras 
www.magiccambras.com

Procedència: Barcelona

Espectacle

BOCABADAT 
Jordi Cambras ens ofereix un espectacle trepidant per a tota la familia. Els propis 
espectadors es transformen en protagonistes per un dia. 
Màgia interactiva i plena de sorpreses que no deixarà a ningú indiferent: Lectura 
mental, escapismes impossibles, l’explicació d’un joc de mans amb final inesperat 
i moltes més sorpreses acompanyades d’un humor elegant i d’una acurada 
posada en escena. No deixis que t’ho expliquin, vine i queda’t... BOCABADAT!!!

Companyia

Jordi Cambras és comunicador i il·lusionista des de fa més de deu anys. 
Showman des de curta edat i dedicat a la màgia des de fa temps, és un artista 
versàtil, ràpid i pròxim que ofereix entrar en un món sense lleis a través de 
l’il·lusionisme. 
La seva ment ràpida i espontània,  bona presència i llenguatge seductor, l´han 
portat a actuar en molts diferents escenaris repartint il·lusió a través de la seva 
singular personalitat. Gran amant dels nous reptes, ha visitat mes de 25 països, 
donant així la volta al món amb els seus espectacles.



“Els encants de les golfes” 
Cia. La bèstia peluda. 
www.labestiapeluda.com

Procedència: Figueres

Espectacle

ELS ENCANTS DE LES GOLFES 
“Els encants de les golfes” és un espectacle, apte per a tots els públics, que 
combina les titelles amb el teatre. “És època de Carnaval, i en Pau puja a les 
golfes de casa seva a buscar quelcom per disfressar-se. No troba res, però quan 
ja marxa s’entrebanca amb una maleta ben misteriosa...”

Companyia 

La bèstia peluda és una companyia de teatre professional nascuda el 2006 a a la 
plaça de l’ajuntament de Figueres. Els espectacles de la bèstia peluda són una 
barreja entre la imaginació i el divertiment.

E

TEATRE

18/05 12h

18/05 18h

MÚSICA / ESTRENA

“2Blues” 
2Blues 
www.facebook.com/2bluesduet

Procedència: Sabadell

Espectacle

2BLUES 
“Si surts d’Ella Fitzgerald, gires a l’esquerra cap a Eric Clapton, reculls una mica 
de Jeff Buckley, segueixes recte cap a Pink i gires a la dreta cap a John Mayer, et 
trobaràs amb una fusió única de Blues, Pop i R&B”.

Companyia

Irene Garrido (Veu) i Adri Mena (Guitarra) han format 2Blues per a regalar-nos 
grans melodies i sons. Versions de Blues, Pop i R&B en un petit format de duet 
acústic molt íntim.



“Fermat i altres eurekes” 
Cia. L’òs Mandrós. 
osmandros.blogspot.com.es

Procedència: Manresa

Espectacle

L’ENIGMA DE FERMAT I ALTRES EUREKES 
Històries i anècdotes de la matemàtica i altres curiositats. De Pitàgores a Andrew 
Wiles. L'excusa serà el darrer teorema de Fermat, l’historia d’una equació que va 
amagar el seu secret durant 300 anys.

Companyia 

Es diu Albert Marqués, però molts l’anomenen Ursus o Ós Mandrós. L’any 1994 va 
començar a explicar contes a biblioteques, escoles, carrers i arreu on hi hagués 
unes orelles disposades a escoltar-lo. Li agrada la papiroflèxia, els 
trencaclosques, els enigmes, els titelles, els macarrons amb tomàquet i entre 
moltes altres coses, els contes.

E

TEATRE

20/05

21/05

CONTES

“Princeses” 
Cia. La minúscula. 
www.laminuscula.cat
Twitter: @laminuscula

Procedència: Sant Joan de Mollet

Espectacle

PRINCESES 
“Diuen que hi ha tantes princeses com estrelles al cel. És per això que n'hi ha 
moltíssimes i la majoria són del tot desconegudes. I algunes oblidades! En 
aquesta sessió de contes descobrirem la vida secreta d'algunes princeses. 
Perquè no totes les princeses són com semblen!”

Companyia

La minúscula neix l’any 2000 i, des de llavors, crea espectacles de petit format, 
animacions i altres projectes com lectures teatralitzades. Combinant els formats 
lúdic i pedagògic, produeixen espectacles de teatre professional, basats en l’art 
d’escena i en l’amor de les petites coses, sempre pensant tant en els infants com 
els adults.



“Històries de la bleda” 
Cia. La Bleda 
www.lableda.com
Tweeter: @lableda

Procedència: Girona

Espectacle

HISTÒRIES DE LA BLEDA 
“La Bleda viu en un carretó. Un carretó que porta de tot. També porta rodes, és 
clar! Per això pot anar pel món, explicant històries que li passen... Històries 
d’amics verdures, amics del món. Històries de la Bleda com podreu veure és un 
viatge per la imaginació i la fantasia amb un somriure.”

Companyia 

El treball de la companyia La Bleda comença amb “Històries de la Bleda” el 2001, 
presentat a la Fira de Tàrrega del mateix any, un espectacle que no ha deixat de 
rodar fins avui. A l’’octubre de 2003, es presenta “Palplantadableda” amb gran èxit 
de públic, mostrant una evolució de la companyia cap al teatre clown i familiar. A 
la Mostra d’Igualada del 2007 s’estrena el darrer espectacle “Una paradeta 
particular”, amb el qual es tanca una trilogia, volgudament pensada i que ha servit 
per presentar tot un dolç univers.

E

TEATRE

22/05

23/05

TEATRE

“El malabarista de paraules” 
Cia. Metromàtic 
www.metromatic.net

Procedència: Sant Cugat

Espectacle

MALABARISTA DE PARAULES 
Sobre l'escenari més petit que existeix -el tamboret-, el malabarista de paraules 
ens llegirà alguns dels seus malabars i, amb sentit de l'humor, ens explicarà les 
seves trifulgues per convertir el metro en un bon lloc de trobada. 
Un espectacle on la paraula convida a la paraula. 

Companyia

Metromàtic Teatre neix a Sant Cugat l'any 2000 com a experiència, i amb 
l’objectiu de fer interactuar diferents disciplines artístiques: algunes de més 
properes, com el teatre i la dansa, i altres més allunyades del món escènic, com la 
pintura i l'escultura. La companyia crea diferents accions teatrals i artístiques de 
carrer, font d'experimentació lliure i creativa.



“Pinky Pig” 
Cia. Blue Mango Theatre
www.bluemangotheatre.com

Procedència: Barcelona

Espectacle

PINKY PIG GOES TO SCHOOL 
“És el primer dia que Pinky Pig va a la classe de la granja i està molt emocionat, 
tot és tan nou i divertit! Però en Pinky aviat descobreix que necessita aprendre 
unes quantes coses si vol entendre’s bé amb tothom, és a dir, com ser educat, 
com netejar el que has embrutat i com tenir una bona relació amb els teus 
companys”.

Companyia 

Blue Mango Theatre és una companyia de teatre anglosaxona professional 
resident a Barcelona des de l’any 2003. El seu objectiu és oferir un teatre visual i 
divertit com a eina d’aprenentatge lingüístic mitjançant uns espectacles dinàmics i 
interactius. 
Tots els actors són anglosaxons nadius i/o professors/es d’anglès i les obres que 
presenten són 100% en anglès.

E

TEATRE EN ANGLÈS

24/05

25/05

MÚSICA

“The Gliz Band” 
The Gliz Band 
Tweeter: @TheGlizBand

Procedència: Sabadell

Espectacle

THE GLIZ BAND
“Què passaria si Beyoncé hagués sonat als anys 50 ? Com ballaria Elvis Presley 
els Top 10 de la MTV ? Hagués triomfat Grease amb cançons de Lady Gaga ? I un 
concert de Michael Jackson amb Ray Charles ? Ens agrada el Rock’n’Roll però 
també som uns enamorats de la nostra generació, per això hem decidit esborrar la 
línia temporal que separa els grans grups versionant hits actuals a l’animat i 
ballable estil Rockabilly!”

Companyia

8 són els components que formen The Gliz Band. Ofereixen una nova visió de la 
música actual, interpretant-ne les cançons amb el més pur estil del Rock’n Roll i 
Rockabilly dels anys 50.



“Sota les sabates” 
Cia. Ada Cusidó
www.ducuncucalsac.com
Twitter: @adacusido

Procedència: Sabadell

Espectacle

SOTA LES SABATES
“Heu rebut mai la carta d'una formiga? O... heu convidat mai un cuc de seda al 
vostre aniversari? Us heu escrit mai una carta a vosaltres mateixos?? Si pareu 
atenció veureu que sota els vostres peus està ple d'animals petits que també 
viuen contents, xerren, riuen, es posen tristos, mengen mel i pastissos i s'escriuen 
cartes!!!”

Companyia 

Ada Cusidó va començar a escriure contes curts i a apedaçar-los uns amb els 
altres fins a configurar espectacles de petit format. Acompanyada d’algun objecte 
senzill, del gest i de la veu, explica històries inventades per ella o per algú altre 
mig capgirades, retallades, sacsejades i enganxades, fent espectacles amb un fil 
conductor des del principi fins a la fi, que expliquen el que no esperem que 
s’expliqui. 
Ada cusidó ha actuat arreu del territori català, acostant contes i històries als més 
petits.

E

CONTES

27/05

28/05

TITELLES

“La petita Momo” 
Cia. Lídia Clua 
lidiacluaserra.blogspot.com.es

Procedència: Centelles

Espectacle

LA PETITA MOMO 
“Si un dia se't presenta un home gris amb un barret gris, una gavardina gris, unes 
sabates grises, una mirada grisa, un puro amb fum gris i et demana el teu temps 
per estalviar-ho no te'n refiïs! Necessitem que la Momo amb l'ajuda de la tortuga 
Casiopea recuperi el temps que els homes grisos han anat manllevant a poc a 
poc... Però ràpid! No hi ha temps per perdre...” (Basada en el clàssic de M.Ende).

Companyia

Narradora i titellaire, la Lídia Clua comença a treballar en el món màgic dels 
contes l'any 2005, a Galícia. Un any després torna a Centelles, el seu poble natal, i 
des d’allà, damunt d'una catifa màgica (o d'un R11, un Ford Fiesta i una Berlingo, 
respectivament) comença a voltar per Catalunya i part de l'estranger explicant 
històries que ens faran volar la imaginació i ens arrencaran algun somriure.



“Cagalàstics Cantacontes” 
Cia. Xinanah
www.facebook.com/companyiadelaxinanah

Procedència: Besalú

Espectacle

CAGALÀSTICS CANTACONTES
“Tot l’esperit de les cançons de la Xinanah en un espectacle en format concert, 
entre un directe de rock, un musical i un contacontes amb músics en directe. 
Veurem el Cagalàstics més eixelebrat i apallassat, convertit des de contacontes 
fins a strella del rock, escoltarem contes, cantarem cançons i viurem històries. 
I si volem, saltarem i ballarem!”

Companyia 

“Els bons contes són un aliment per a l’ànima de l’infant”. 
Els espectacles de la Xinanah estan basats en històries que volen aportar uns 
valors i sensibilitats que sovint manquen en la nostra societat. 
Reivindiquen el caliu d’una narració sentida i el valor de la música i les cançons en 
directe, tot conformant  uns espectacles vertaderament màgics.

E

MÚSICA

29/05

30/05

CONTES

“El Quixot i altres músiques del Renaixement” 
Cia. Pepa Contes
www.pepacontes.cat

Procedència: Girona

Espectacle

EL QUIXOT I ALTRES MÚSIQUES DEL RENAIXEMENT 
La paraula i la música es fonen per fer-nos viure les aventures més emocionants 
d’un dels personatges més universals de la història de la literatura. 
“Narrem, cantem i toquem per fer ballar dins dels vostres caps, alguns dels 
viatges d’aquest cavaller prim i desmanegat: l’apassionant Don Quixot de la 
Manxa”.

Companyia

Pepa Contes es presenta en forma de  poema, i és que: “No sóc bruixa, no sóc 
fada, jo crec que sóc una maga, que per vareta tinc la paraula alada, i tant si 
conto, com si canto si et toca la paraula a tu t’encanto. Quan arreplego un conte 
que a mi m’encanta, no puc fer altre cosa que contar-te’l, o potser sí, també 
cantar-te’l. I… si és un poema,… recitar-te’l”.



“No és res personal” 
Cia. Sota Mínims 
www.sotaminims.net
Twitter: @SotaMinimsT

Procedència: Barcelona

Espectacle

NO ÉS RES PERSONAL 
“El Raimon i la Natàlia s'han de trobar avui a la cafeteria de sota la feina d'ell, com 
cada dia. Però avui no és com cada dia. La Natàlia li ha de dir una cosa molt 
important al Raimon que canviarà la seva vida. El Raimon li ha de dir una cosa 
molt important a la Natàlia que canviarà la vida de tots dos. I cap dels dos sap 
com fer-ho. Què és això tant important que s'han de dir? Reuniran el valor per fer-
ho? O simplement...tindran un fill?”
Una proposta per a adults on els nens són benvinguts.

Companyia 

“Sota Mínims Teatre  és una companyia formada per actors professionals 
provinents de diferents escoles, creada des del cor, amb l'objectiu de fer un teatre 
interdisciplinar, i amb ganes d'explicar històries que ens modifiquen per 
aconseguir modificar d'alguna manera el públic”. Expliquen històries que creuen 
que han de ser explicades, i s’adrecen tant al públic adult com a l’infantil buscant 
l’espai on aquests puguin trobar-se.

E

E

TEATRE / ESTRENA

31/05

01/06

DANSA / ESTRENA

“Rocky & the Girls” 
Cia. Cuerpo Demente
Twitter: @DementeCuerpo

Procedència: Barcelona

Espectacle

ROCKY & THE GIRLS
“Dins les quatre parets d’una casa abandonada conviuen un gos, un home i quatre 
dones. Elles es troben recloses, essent ells els que dominen l’espai i les normes 
de la casa. Casa com a cervell, com a capsa de plaers i de records que mostra de 
manera evident, aquest tancament permès. Durant 50 minuts podem observar 
com els personatges escenifiquen la dualitat gos/humà, la contraposició del 
domini envers la submissió, el valor dels reforços i com aquests es poden 
transformar en obsessions, els rituals de convivència, la por, l’instint, la raó.... “

Companyia

Cuerpo demente és una companyia de dansa contemporània formada per joves 
artistes que, malgrat això, compten ja amb trajectòries intenses a nivell 
internacional. Una companyia basada en l’experimentació i que va a la recerca del 
nostre propi jo. 



“Les Papallones també volen poesia” 
Cia. La minúscula. 
www.laminuscula.cat
Twitter: @laminuscula

Procedència: Sant Joan de Mollet

Espectacle

LES PAPALLONES TAMBÉ VOLEN POESIA
“La Mima i la Pia són dues noies molt especials, xafarderes, divertides i xerraries! 
La Mima parla sempre fent rima i la Pia està enamorada de la poesia. Descobrirem 
a través de les seves aventures que és molt divertit jugar amb les paraules i que 
amb els versos i la poesia les coses que es diuen són més dolces o més agres o 
més gruixudes o més suaus o fan més olor o són més altes o són més grans o són 
més petites o són més alegres o són més pudents...”

Companyia 

La minúscula neix l’any 2000 i, des de llavors, crea espectacles de petit format, 
animacions i altres projectes com lectures teatralitzades. Combinant els formats 
lúdic i pedagògic, produeixen espectacles de teatre professional, basats en l’art 
d’escena i en l’amor de les petites coses, sempre pensant tant en els infants com 
els adults.

E

TEATRE 

03/06

04/06

TITELLES / ESTRENA

“Menut Cabaret” 
Cia. La ManoFactoria 
lamanofactoria.blogspot.com.es

Procedència: Sant Iscle d’Empordà

Espectacle

MENUT CABARET 
Menut Cabaret és un espectacle estrafolari i sorprenent. Presentat a la manera 
dels clàssics espectacles de varietats per una actriu amb molt sentit de l'humor, 
els eclèctics personatges que hi desfilen ens captivaran amb les seves singulars i 
entranyables actuacions.

Companyia

La ManoFactoria, companyia de Titelles, Objectes, Teatre i Acció, va ser fundada 
per Helena de Sola l'any 2008. De formació fotògrafa, De Sola s'inicia en el món 
dels titelles l'any 1998 al Marionetarium del Tibidabo. Ha treballat amb diverses 
companyies i ha actuat al carrer, a places, escoles, teatres, auditoris, televisió, 
mostres, fires i festivals de Catalunya, Espanya, Nepal i Irlanda.



“Les llegendes del caballer d’Esprinzella” 
Cia. PepC
www.PepC.eu

Procedència: Barcelona

Espectacle

LES LLEGENDES DEL CAVALLER D’ESPINZELLA 
El cavaller d'Espinzella és un personatge màgic sorgit de la Llegenda del castell 
d'Espinzella que arribarà en un cavall molt particular per explicar les seves 
històries al públic i fer-lo riure i cantar... 
Espectacle de tipus familiar, apte per a totes les edats i ideal per veure en família.

Companyia 

PepC, des de 1996, reinventa, redescobreix i divulga la saviesa popular 
actualitzant-la i recuperant-ne les velles essències.
Tot plegat en un ambient fresc, lúdic, festiu i contemporani.

E

TEATRE / ESTRENA

05/06

06/06

TEATRE / ESTRENA

“Clownductors” 
Cia. Art de Vellut 
www.facebook.com/art.devellut

Procedència: Manresa

Espectacle

CLOWNDUCTORS 
“3 Clowns estan cantant i rient quan de sobte apareix un quart amb males notícies, 
fet que li porta a ensenyar-los les normes de seguretat vial per evitar futurs ensurts. 
Les contínues preguntes, el passotisme i l’estupidesa dels Clowns, fa que acabin 
amb la paciència de qui ho explica, i amb una bona emprenyamenta!!!”

Companyia

Jove companyia teatral de Manresa que es dedica a la formació, creació i 
producció d’espectacles per a tots els públics, i que té com a objectiu fer arribar 
les arts escèniques a tothom, en els moments més especials o menys esperats de 
la vida. 
La companyia la formen actors i actrius en actiu, amants de l’art i de l’espectacle.



“Paradeta Particular” 
Cia. La Bleda.
www.lableda.com
Twitter: @lableda

Procedència: Girona

Espectacle

UNA PARADETA PARTICULAR 
“Mai havia estat tant divertit anar a mercat! Sobretot si la mestressa de la paradeta 
és la masoBleda. Amb la seva clau ens obrirà un món ben particular: on el 
carbassó ens farà una cançó, coneixereu el pèsol més famós, i la mongetera 
màgica enmig d’una festa d’enciams us trobareu, l’all del damunt no us el traureu, 
la ceba un drama us farà però el tomàquet vergonyós no sortirà. De tot això una 
recepta fareu entre cançons, rialles i endevinalles. Ah i vigileu que el cuc escorbut 
no es mengi les fruites i verdures d’aquesta paradeta tan particular.”

Companyia 

El treball de la companyia La Bleda comença amb “Històries de la Bleda” el 2001, 
presentat a la Fira de Tàrrega del mateix any, un espectacle que no ha deixat de 
rodar fins avui. A l’’octubre de 2003, es presenta “Palplantadableda” amb gran èxit 
de públic, mostrant una evolució de la companyia cap al teatre clown i familiar. A 
la Mostra d’Igualada del 2007 s’estrena el darrer espectacle “Una paradeta 
particular”, amb el qual es tanca una trilogia, volgudament pensada i que ha servit 
per presentar tot un dolç univers.

E

TEATRE 

07/06

08/06

TEATRE MUSICAL

“Cuentos Cruentos” 
Cia. Calánime Teatro. 
teatrocalanime.blogspot.com.es

Procedència: Barcelona

Espectacle

CUENTOS CRUENTOS 
Espectacle musical amb una visió irreverent i contemporània de les velles 
històries: “Els membres de l’espectacle s’embarquen en un món urbà i terriblement 
quotidià, on els personatges no tenen una vida de conte: els set nans estan a 
l’atur, els tres porquets no troben una casa digna per viure, la Ventafocs és obesa i 
no guanya per a sabatetes de cristall, Alícia es perd per culpa de les pastilles al 
País de les Meravelles, un gos amb vocació d’artista que signa com a Van Dog, 
etc. Aquestes històries són explicades amb destresa pels cantants i músics, i 
provoquen la hilaritat entre els espectadors”.

Companyia

La companyia Calánime Teatro està formada per artistes que vénen de diferents 
disciplines, de diferents escoles i diferents nacionalitats. El seu projecte intenta 
crear espectacles que transitin entre el muntatge clàssic i l’experimentació. 
Calánime Teatro ha actuat en escenaris internacionals, a Mèxic, a Veneçuela, al 
Gran Teatre del Liceu o la Sala Gaudí de Barcelona.



INFORMACIÓ ORGANITZADORS, PATROCINADORS I COL·LABORADORS

ORGANITZACIÓ:

ESPAI GIRONÈS
www.espaigirones.com

NOCTURNS PRODUCCIONS
www.nocturns.net

BANDA SONORA ORIGINAL:
Miquel Tejada

www.miqueltejada.net

PATROCINADORS:



MATERIAL PREMSA

ENLLAÇOS PER A LA 
DESCÀRREGA DE MATERIAL:

Sala de premsa:

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/espai-dart

Vídeo promocional:

http://www.youtube.com/watch?v=uE8e6pg47nI




