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LOS GALINDOS - CAMPANYA DE NADAL 

 
 

La companyia de circ Los Galindos estrena el seu darrer 

projecte MDR – Mort de riure i reprèn l’espectacle UduL 

, després de 10 mesos d’aturada 

MDR – Mort de riure posa en qüestió l’arbitrarietat de la justícia i es 

podrà veure l’11 i 12 de desembre a Cardedeu  

UduL és l’espectacle en iurta sobre el redescobriment de les capacitats 

d’un mateix que tindrà lloc del 27 de desembre al 4 de gener a Sant 

Celoni  

 

 
 

 

SALA DE PREMSA AQUÍ 

 

TEASER MDR – Mort de riure AQUÍ  

 

TEASER UduL AQUÍ 
 

Barcelona, 3.12.2020 · La companyia de circ Los Galindos retorna entre el públic aquest 

mes de desembre amb noves propostes. L’estrena de l’espectacle MDR – Mort de riure i  la 

represa després de l’aturada per la pandèmia del muntatge UduL marcaran l’agenda de la 

companyia.  

Guardonats amb el Premi Nacional de Cultura 2016, estrenen el seu darrer projecte MDR – 

Mort de riure, pensat per representar-se al carrer o en espais no convencionals. El 

muntatge parteix del propòsit de posar en qüestió l’arbitrarietat de la justícia a través d’una 

farsa per incomodar i divertir.  

L’espectacle gira al voltant de la història d’uns pallassos que han condemnat un dels seus 

companys a la pena capital per tal d’aturar la propagació d’un virus letal, el riure. Tot plegat 

http://comedia.cat/ca/comediateca/mdr_udul
https://vimeo.com/483632795
https://www.youtube.com/watch?v=QoX0E4t-lZg&t=s


 

en un crim improbable, un judici dubtós i un càstig absurd.  

Los Galindos creen amb aquest nou espectacle un espai de joc que permet conviure amb la 

hilaritat enmig d’una percepció alliberada de prejudicis, sincera, aspra, pura i dura. Així 

doncs, la història conclou amb el compliment de la pena capital, que es presenta com una 

eina d’esborrar persones.  

El muntatge es representa en un espai molt singular: l’espai d’obres de construcció. El 

públic serà convocat a un punt de trobada a la via pública que representarà un espai 

d’obres públiques i recrearan un acte d’ocupació il·lícita. Un cop dins el recinte, l’acte es 

refermarà amb tanques i un procediment per acomodar els espectadors de manera 

improvisada, asseguts sobre pots, taulons, sacs, palets de material o bidons, mentre són 

informats de la situació i els riscos. A partir d’allà, la bastida d’obres esdevindrà el patíbul on 

tothom podrà presenciar l’execució.  

L’espectacle MDR – mort de riure es podrà veure a la plaça Sant Corneli de Cardedeu el 

dissabte 12 de desembre a les 19 h i el diumenge 13 de desembre a les 18 h.  

UduL és l’altre muntatge que la companyia oferirà al públic durant el mes de desembre. En 

aquest cas, arran de la pandèmia, han hagut de limitar l’aforament a un 50% donades les 

dimensions de la iurta, l’habitacle circular dels nòmades de Mongòlia i Kazakhstan. La iurta 

permet un espai escènic en forma de carpa en què el públic està distribuït en 360º al 

voltant de la pista circular, creant tres entrades a escena.  

L’espectacle recrea un exercici de recerca i redescobriment de les capacitats corporals i de 

confrontació emocional de l’individu amb ell mateix. Silvia Capell, Sergio Gonzalez, Bet 

Garrell i Marcel Escolano són els protagonistes d’una seqüència de situacions que 

reescriuen amb tenacitat, convenciment i naturalitat les situacions que porten a vendre’s a 

qualsevol preu per seguir existint. L’espectacle permetrà a descobrir paisatges emocionals 

on l’encontre i la desavinença conviuran amb la falsa cortesia, l’ego, la crueltat i la por. 

UduL es podrà veure a la plaça de la Biblioteca de Sant Celoni del 27 de desembre al 4 de 

gener.  

 

REPARTIMENT MDR – Mort de riure 

Creació i interpretació: Anicet Leone, Santi Ruiz Albalate i Marcel Escolano 

Direcció artística: Bet Garrell 

Posada en escena: Stephane Filloc 

Complicitat conceptual: Johnny Torres 

Ajuda a l’escriptura i concepte escenogràfic: Joël Fesel 

Concepte i direcció: Bet Garrell i Marcel Escolano 

Grafisme i il·lustració: Laia Sondang 

Andròmina: Nartxi Azcazrgorta 

Vídeo: Marc Soler 

Fotos: Klara Pedrol 

Distribució: Caterina Fiol 

Producció: Los Galindos 



 

 

REPARTIMENT UduL 

Direcció artística: Bet Garrell i Marcel Escolano - Los Galindos 

Equip de creació: Anna Pascual, Benet Jofre, Bet Garrell i Marcel Escolano 

Interprets a escena: Silvia Capell, Sergio Gonzalez, Bet Garrell i Marcel Escolano 

Intervencions artístiques externes: Roberto Magro, Enric Ases, Bina Rieck i Michel Dallaire 

Escenografia: Los Galindos 

Vestuari: Perturbado de Ponzoña 

Creació Tècnica i constructor: Benet Jofre 

Plàstica i attrezzo: Txell Janot 

Il·lustració : Laia Sondang 

Banda sonora d’efectes: Kiku Vidal i Yvonne Miraille 

Col·laboracions musicals: Joan Cot i Xavi Lozano 

Vídeo: Julián Waisbord 

Fotografia: Manel Sala “Ulls” 

Distribució: Caterina Fiol 

Producció: Los Galindos 

 

ENTRADES JA A LA VENTA 

 

MDR – mort de riure a Cardedeu: 

http://www.teatreauditoricardedeu.cat/2020/06/24/sis-27-los-galindos/ 

 

CAMPANYA de NADAL 

 

UduL a Sant Celoni:  

https://www.4tickets.es/santceloni/public/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=STC114 
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