


Tres escombriaires que es disposen a esmorzar, es troben amb una sorpresa provinent 
del lloc més inesperat: un contenidor d’escombraries.

Amb ell, i amb tot el que hi trobaran a dins, aprendrem com, a partir de quatre objectes 
vells i, a priori, insignificants, podem arribar a construir tot allò que ens proposem. 
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SINOPSI

Fins i tot podrem transportar-nos a un món màgic 
tot recordant aquelles cançons de les pel·lícules que 
més ens agraden i que tant ens han fet, i encara ara, 
ens fan xalar, amb la única ajuda de l’imprescindible: 
un xic d’imaginació.

Espectacle per a nens de 3 a 10 anys.



1. Quan demanis un desig de Pinotxo

2. Benvinguts de La Bella i la Bèstia

3. Part del seu món de La Sireneta

4. Al fons del mar de La Sireneta

5. El llop no em fa por d’Els tres porquets

6. Cruel·la de vil de 101 dàlmates

7. Marxa dels elefants d’El llibre de la selva

8. Les necessitats d’El llibre de la selva

9. Vull ser com tu d’El llibre de la selva

10. La Bella i la Bèstia de La Bella i la Bèstia

11. Xim-Ximiní de Mary Poppins

12. Amb un xic més de sucre de Mary Poppins

13. Supercalifragilisticespialidós de Mary Poppins

14. Sempre serem amics de Toy Story

2

REPERTORI



3

FITXA ARTÍSTICA
REPARTIMENT Adrià Aguilera, Núria Hontecillas i Anna Mestre

IDEA, LLIBRET I DIRECCIÓ
(A partir d’una idea origial de LA MONDI)
Jordi Muixí

VESTUARI

COREOGRAFIES Núria Hontecillas i Anna Mestre

DISSENY GRÀFIC Anna Mestre

FOTOGRAFIES Olga Gili i Carlos Lázaro

TRADUCCIÓ DE LES CANÇONS Pep Pladellorens, Mone i Jordi Muixí

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ Èvic Produccions

Júlia Ferrer

ESCENOGRAFIA Marta Espinach

TÈCNIC Amadeu Solernou

ESTRUCTURA ESCENOGRAFIA FEGUPA

CONFECCIÓ DE VESTUARI Mar Màgic

IMPRESSIÓ ESCENOGRAFIA Impressions Verdú

VÍDEO Ventura López i Julià Peiró
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REPARTIMENT
ADRIÀ AGUILERA

Llicenciat en piano clàssic al Conservatori Superior del 
Liceu ha estudiat amb professors com Albert Attenelle, Jordi 
Masó, Josep Surinyac, Luca Chiantore i Daniel Ligorio. 
També ha estudiat saxo amb Llibert Fortuny, i piano 
jazz al Taller de Músics. Actualment estudia composició 
de Teatre Musical amb Joan Vives i Joan Lluís Bozzo.

El 2007 estrena la seva primera obra com a compositor 
PARETS RERE EL PENTAGRAMA amb la qual obté diversos 
premis i enregistra un DVD. El 2011 dirigeix i protagonitza EL 
PIANISTA, una obra de creació que barreja escenes teatrals i un 
concert amb més de 40 músics sobre l’escenari. El 2012 entra 
a formar part de l’Orquestra de ball Route 66 on s’encarrega 
dels arranjaments i la direcció musical. El 2013 assumeix la 
direcció del Cor Coral.lí (un dels participants del concurs Oh 
Happy Day de TV3). El 2014 estrena el seu espectacle UN 
CONCERT DE MIL DIMONIS on barreja música clàssica i humor.

L’estiu del 2014 el podrem veure com a pianista al musical PER 
SOBRE DE TOTES LES COSES (Bare) dirigit per Daniel Anglès.
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Diplomada en Magisteri i en musicoteràpia. Diplomatura en Teatre 
Musical  a l’Institute of the Arts ( Barcelona ). Formació artística 
en teatre musical a l’escola Coco Comín de Barcelona i a l’escola 
Manresa Teatre Musical.  Complementa la seva formació en cant amb 
Núria Cols, David Bacardit, Jaume Giró i Muntsa Rius. 

Els seus crèdits al teatre inclouen  Flor de nit, Evita,  Rent, Hair, 
Full Monty, El Mikado,  Kiss me Kate, 13 anys del Galliner, Sister 
Act) i Supercalifragilístic (MTM). Participa com a actriu en diferents 
espectacles de carrer: Festa i Foc (cia. Gog i Magog), Festa de la 
Verema d’Artés i Fira de l’Aixada de Manresa. És ballarina en diverses 
formacions entre les que figuren  Call Jai;  d’1/n Enèssim, cia. de 
ball; i La Sal dels Mars.  

És l’autora de la coreografia d’El misteri de la Llum, patrimoni 
immaterial de Manresa. És fundadora del grup musical NOW, del 
qual forma part també com a cantant. Grava les maquetes pel 
musical Chicago amb la companyia Insert Coin i El millor dels viatges. 
Fundadora també de l’associació Artdevellut que l’any 2013 estrena 
el musical Amants a Barcelona. 

NÚRIA HONTECILLAS



ANNA MESTRE

Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat 
Autònoma de Barcelona rebent el Premi Extraordinari de 
la  llicenciatura en la Promoció 2012-2013. Diplomada en 
Art Dramàtic a l’Estudi Nancy Tuñón. Ha complementat la 
seva formació teatral amb Carla Hool, Elspera, Silberstudio i 
PlanetaImpro, entre d’altres. 

Ha efectuat pràctiques com a ajudant de realització al programa 
Cinema3 de TV3. És crítica teatral dels diaris digitals Terrassa 
Informa, Sabadell Informa, Sant Cugat Informa i Rubí Informa. 
També dóna vida al personatge de la Clàudia al programa “Petit 
Indi” de Ràdio Rubí. 

Forma part del grup de dansa ètnica i contemporània Amshar i 
col•labora en nombrosos projectes audiovisuals com a coach i 
directora d’actors.  
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JORDI MUIXÍ
Direcció
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És Llicenciat en Interpretació per l’Institut del Teatre. Al 1998 és becat per la Generalitat de 
Catalunya per cursar estudis d’Interpretació, Cant i Dansa a la ciutat de Nova York. Al 2002 
li és concedida una Beca Fulbright per a continuar aquests estudis (2003-05). Havent cursat 
la part docent del Doctorat en Arts Escèniques, i tot treballant en la seva tesis doctoral, li ha 
estat concedida una beca (AGAUR) per a estudis de recerca als Programes Màsters en Arts 
Escèniques de les Universitats de Nova York i Yale (2005-2006) entre d’altres. Des de ja fa anys 
compagina els escenaris amb la docència teatral (Veu, Dicció, Cant i Interpretació). Entre els 
molts llocs arreu d’Europa i els Estats Units on ha impartit aquests cursos hi figura l’escola 
“City Lights” de Nova York. L’any 2005 és convidat a “Prima del Teatro”, San Miniato, Itàlia, 
en la seva onzena edició, a donar un taller d’Interpretació en el Teatre Musical i al 2008 ho fa 
per a la Universitat de Nova York a Florència, també a Itàlia. Al 2010 crea ÈVIC, una empresa 
destinada a l’Entrenament de la Veu i el Cos, i a les produccions artístiques. Al 2011 és convidat 
a impartir un curs de Tècnica Vocal al camp de refugiats de Jenin a la Palestina Ocupada.
Els seus treballs al teatre inclouen a Don Quijote/Cervantes al musical “Man of La Mancha”(Èvic 
Produccions) Teatre Poliorama i Victòria de Barcelona, el trobador Guillem de Berguedà a “Pecats 
Grans i Menors” (Dimitri Ialta Produccions), dir: Jordi Duran; “Sherlock Holmes i el club dels pèl-



rojos” i “Pipi Langstrump” (Lazzigags Produccions); és el bisbe Galzeran Sacosta a “El retaule de la llum” direcció de Teti 
Canal, dir. musical de Manel Camp, amb funció especial al Gran Teatre del Liceu de Barcelona; “Gaudí” al Barcelona Teatre 
Musical; “T’estimo, ets perfecte...ja et canviaré” dir: Esteve Ferrer (Vània Produccions) Teatre Borràs; és Lady Baby Diamond 
a “Mals d’amor d’una gata francesa” nominació premis Butaca (TNC-Teatre Nacional de Catalunya), dir: Alfredo Arias; 
“Maleïts” (Festival de Sitges-Grec-CDV)direcció: J. Pere Peyró; “L’Auca del sr. Esteve” (TNC) direcció d’Adolfo Marsillach; 
“Sweeney Todd, el barber diabòlic del carrer Fleet” (CDGC) direcció de Màrio Gas; “Cal Dir-ho?”, “Tot assajant Dom Juan” i 
“Cavalls de Mar” (Cia. Josep Mª Flotats) direcció de J.Mª Flotats; “Cubana Marathon Dancing” (La Cubana) direcció de Jordi 
Milán. Ha format part del grup Follim Follam en els seus dos espectacles “Pornofonia Bucal I” i “Pornofonia Bucal II”. Al 
cinema “Allies” de Frank Green (Nova York) i “Anita no perd el tren” de Ventura Pons. A la televisió “KMM- Kubala, Moreno i 
Manchón”, “Ventdelplà”, “Estació d’Enllaç”, “Nissaga de Poder”, “Dones d’Aigua” de TV3 i al programa “Lo + plus” de Canal +. 
Ha dirigit el musical “Man of La Mancha”, el monòleg “Tinc 50 anys i sóc dona!!!” i l’Òpera Buffa “La Serva Padrona” 
de J. Battista Pergolesi. Ha estat ajudant de direcció a l’estrena mundial d“Stalin” a Barcelona i segon ajudant 
de direcció a “Tot Assajant Dom Juan” i “Ara que els ametllers ja estan batuts”, totes dirigides per Josep Mª Flotats. 
Ha enregistrat el doble compacte de “Sweeney Todd, el barber diabòlic del carrer Fleet” i també “Sherlock 
Holmes i el club dels pèl-rojos”, “Pipi Langstrump”, “Gaudí” i “El retaule de la llum”. Ha posat Veu en Off 
a un gran nombre de projectes i ha donat una sèrie de concerts a l’Opa de Nova York. Amb “The American 
Songbook” ha recorregut gran part de la geografia espanyola i europea interpretant estàndards i temes 
de musicals. A “Sense Temps” fusiona la cançó popular catalana amb el jazz i el flamenc entre d’altres.



ESPAI:
6 metres de boca.
4 metres de fons.
Càmera negra a 6 metres de boca.
2 barres electrificades a l’escenari (mínim) a poder ser 3.
1 pont frontal per a il•luminació.
Escala d’accés al públic.

IL·LUMINACIÓ:
Taula de llums programable amb sortida DMX512.
24 canals de dimmer.
15 PC.
4 PAR 64 (CP 62).
4 Retalls.
2 Asimètrics per fer de llum de sala, o llum de sala 
controlada des de cabina.
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FITXA TÈCNICA



P.A. adequada a la sala.

2 monitors a escenari.

Taula de so de  per connectar-hi 3 micròfons, un teclat i un CD (mínim), sortides de 

PA (L i R) i 1 o 2 auxiliars pels monitors.

1 reproductor de CD amb autopausa.

3 micròfons inalàmbrics de petaca (els aporta la companyia).

1 D.I. per un teclat.

Cablejat per connectar la D.I., i mànega des de l’escenari fins a taula per poder 

connectar-hi els micròfons i la D.I.

SO:
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Altres:
Durada: 1h

Muntatge: 2h i 30 min

Desmuntatge: 1h

1 caixa d’aigües



Èvic és una empresa que neix 
amb una doble activitat: l’artística 
(Èvic Produccions) i la formativa 
(Èvic Formació).

www.evicproduccions.com

www.evicformacio.com

Té la finalitat de donar a conèixer nous 
projectes artístics i culturals en totes les seves 
manifestacions, especialment en el teatre, 
la música i la dansa. Ha creat i produït cinc 
espectacles musicals:

Èvic Produccions:

“MAN OF LA 
MANCHA”

Amb música de 
Mitch Leigh, lletres 
de Joe Darion, llibret 
de Dale Wasserman, 
i inspirat en la 
novel∙la de Miguel de 
Cervantes Saavedra 
“Don Quijote de La 
Mancha”. Espectacle 
en anglès i castellà.

“SENSE 
TEMPS, NOVES 

TEXTURES 
PER A LA 
CANÇÓ 

POPULAR”
Fusiona la cançó 
popular catalana 
amb ritmes i 
estils diversos, 
principalment el 
jazz i el flamenc.

“THE AMERICAN 
SONGBOOK”

Repassa aquells 
temes, estàndards 
i de teatre musical, 
que per la seva 
bellesa i contingut 
s’han convertit en 
icones de la cançó 
nord-americana. 

“1714 POEMES I 
CANÇONS”

Recorre la poesia i les 
cançons del 1714. 
Recull el treball de 
poetes de l’època 
combinat amb 
anònims populars, 
al mateix temps 
que revisa autors 
contemporanis que 
reflexionen sobre 
els fets del setge de 
Barcelona
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QUI SOM

“BROADWAY 
9O MINUTS”

Repàs amb 
cançons de la 
història del  
teatre musical, 
principalment 
l ’ a m e r i c à , 
des dels seus 
orígens fins als 
nostres dies.



C. Lluís Domènech i Montaner, 6 Ed. 8 3-A
08950 Esplugues (Barcelona)
+34 678 889 617
www.evicproduccions.com
informacio@evicproduccions.com

ÈVIC PRODUCCIONS
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CONTACTE


