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DESCRIPCIÓ
Espectacle teatral de 60 minuts amb set actors que 
repassa la vida i l’obra de sis dels escriptors més 
rellevants de la història de la nostra literatura i que 
formen part de la llista de lectures obligatòries en 
el programa de batxillerat a Catalunya.
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SINOPSI
Com si es tractés d’una narració de Pere Calders, 
el públic assisteix a una situació insòlita. La 
coordinadora del currículum de secundària 
organitza una tertúlia amb Salvador Espriu, 
Narcís Oller, Joan Puig i Ferreter, Mercè Rodoreda, 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel i el mateix Calders on 
se’ns descobriran facetes desconegudes, algunes 
fins i tot sorprenents, d’aquests sis escriptors. 

Un debat intens que inclou moments de tendresa, 
de melangia, de ràbia, de passió, d’humor... i on 
res no és gratuït perquè tothom té una part de 
responsabilitat en el desenllaç. La coordinadora 
intentarà moderar el col·loqui entre ells i 
anar fins al fons en la seva personalitat i en la 
seva tasca d’escriptors perquè cadascun d’ells 
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demostri el valor de la seva obra en la història de 
la nostra literatura. I el públic? El públic s’haurà de 
pronunciar triant-ne un: aquell que cregui que ha 
de continuar formant part de la llista dels autors 
que haurà de llegir la propera promoció d’alumnes.

Amb aquesta finalitat, es lliurarà als espectadors 
un targeta on podran marcar el nom d’un dels 
sis autors després d’haver vist l’espectacle, la 
qual, a l’acabament, es dipositarà en una urna. 
Posteriorment, es recomptaran els vots i es faran 
saber a cada centre educatiu els resultats de la 
classificació i el nom de l’autor més ben valorat. Les 
dades també es donaran a conèixer al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

dESTINATARIS

Públic ampli a partir dels 15 anys. 

Alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat.

Estudiants universitaris de Filologia, 
Estudis Literaris, Humanitats i Història. 

Persones vinculades a centres educatius 
i grups de lectura. 

Públic sensibilitzat per la literatura i la 
història contemporània del nostre país. 
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oBJECTIUS
Apropar a un públic ampli la personalitat i 
l’obra de sis dels grans autors de la nostra 
literatura des d’una altra perspectiva.

Proporcionar als respectius departaments 
educatius una eina de treball de curs que 
pugui motivar l’alumnat, així com fomentar 
la cooperació dels docents especialitzats en 
les matèries de literatura i història.

Potenciar la participació dels espectadors en 
les representacions.

Es facilitarà un dossier amb indicacions 
didàctiques   per  a  cadascun  dels  departaments 
implicats.

fITXA aRTÍSTICA
Pere Calders
Salvador Espriu
Narcís Oller
Joan Puig i Ferreter
Mercè Rodoreda
Bartomeu Rosselló-Pòrcel
Coordinadora de secundària

Text i dramatúrgia

Escenografia
Vestuari

Il·luminació

Perruqueria

Disseny Gràfic
Producció Executiva

Joan Hernández
Martín Aslan

Ventura López
Marcel Dalmau
Ota Vallès
Marc Joy
Eva Saumell

Teresa Guiluz
Jordi Muixí
En curs
En curs

Manuel Navarro
En curs
Anna Mestre

Soles Velázquez

Distribució

Producció

Júlia Català

Èvic Produccions
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Joan Hernández
Pere Calders
En Teatre, ha participat com a actor amb 

la companyia de teatre d’Andorra la Vella Somhiteatre 
amb les obres O tu o Res i Dakota dirigides per Jordi 
Llop i El Bon doctor i Farses Medievals sota la direcció 
de Pere Tomás. Amb la  companyia de Barcelona Èvic ha 
participat al musical Man of La Mancha sota la direcció 
de Jordi Muixí. Amb l’Escena Nacional d’Andorra 
ha participat en les obres Soul Kitchen dirigida per 
Héctor Mas i La mà de mico amb Kdasq Produccions i 
Xavi Fernández a la direcció. Com a director ha dirigit 
nombrosos tallers i espectacles a l’Aula de Teatre i 
Dansa del Comú d’Andorra la Vella com 4 Habitacions, 
Hair o no Hair, La Meva Vida, Frens, una sitcom al 
teatre, Desmuntant Harry, L’Altre costat del llit, entre 
d’altres, i ha treballat amb altres companyies com la Cia. 
Carbassó, S de Shakespeare, o A Tota Teta Sexquetxos. 

També ha estat ajudant de direcció d’Alfons Casal a Els 
Pastorets de Sant Julià 2013-2014. Ha impartit cursos 
de Pedagogia Teatral amb Giselle Barret, Peter Gadish, 
Tomás Motos i Txema Palanca. En cinema, ha participat 
en curts com El comte Yàcula i Oculta sota la direcció 
d’Alfons Casal i Héctor Mas o El Camí d’Ermengol de 
Rec produccions. En televisió, ha participat com a actor 
a la minisèrie Històries d’Andorra Televisió i El cor de la 
Ciutat de Televisió de Catalunya. També ha estat reporter-
presentador en el programa In Situ d’Andorra Televisió 
i locutor de ràdio a 40 Principals. Com a músic, ha estat 
durant deu anys cantant i guitarrista del grup de rock 
Awake i, a més, és cantant al grup de rock madrileny 
INORDEM. Actualment, és professor de Teatre a l’Aula 
de Teatre i Dansa del Comú d’Andorra la Vella, imparteix 
tallers de Teatre amb grups especials de salut mental 
a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell d’Andorra 
i als tallers ocupacionals del Xeridell i és ajudant de 
direcció d’Alfons Casal a Els Pastorets de Sant Julià.
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Martín Aslan
Salvador Espriu
Es forma com a actor al Centre d’Estudis 

Cinematogràfics de Catalunya i a l’Estudi Nancy Tuñón. 
A la televisió, és Matías a La Fuga i El Chino a Bandolera, 
i també participa a les sèries Águila Roja, La Riera, Tierra 
de Lobos, Luna, el misterio de Calenda, Aída, La que se 
avecina i Sin identidad, i a la tv-movie de TVE1 Prim, el 
asesinato de la calle del Turco. Al cinema, Villorrio del 
caudillo, d’Alan Arias i Alberto Vivó. 

Ventura López
Narcís Oller
Estudis d’Interpretació, Teatre 

Musical i Tècniques de Lluita (Esgrima, 
Kickboxing i Aikido).  Al teatre, Arsènic i puntes 
de coixí, Tafalitats i Lisístrata. Al cinema, co-
protagonitza el llargmetratge-documental 
L’Endemà d’Isona Passola i els curtmetratges 
internacionals Paraphilia, Derobé i Girlfriends 
en alemany, anglès i francès. Director 
audiovisual de diversos projectes teatrals.
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Marcel Dalmau
Joan Puig i Ferreter
Estudis d’Interpretació a l’Aula de Teatre 

i Dansa de Mataró. Curs d’aproximació al teatre de La 
Cubana i de comèdia de l’art. Estudia amb Guy Freixe, 
Txiqui Berraondo i Manuel Lillo. Estudia Bateria amb 
Tito Busquets, Dave Weckl i Salvador Niebla, i Cant amb 
Anna Subirana, Rosa Robles, Clara Luna i Errol Woiski 
(taller de músics). Amb Èvic Produccions és l’Inn-keeper 
a Man of La Mancha. La seva experiència teatral també 
inclou Gente Bien i Tabladu Flamenco de Santiago 
Rusiñol. El juny del 92 participa en l’acte de clausura 
dels Jocs Olímpics de Barcelona i d’altres esdeveniments 
amb la companyia Els Comediants. Hair, estrenat al 
teatre Goya de Barcelona, Peter Pan, amb la companyia 
Catacrak, Bufaplanetes Companyia Pep Pou, Capella 
Sixtin  i  l’espectacle teatral Canta tu realitzant temporada 
al Teatre Llantiol i Teatreneu de Barcelona. Ha estat bateria 

als grups Simon Simon i Agua de Carmen i a l’orquestra 
Sant Joan, vocalista percussionista a l’orquestra Miramar, 
cantant i posteriorment bateria a la sala El Gran Envelat, 
cantant a l’orquestra Flash Union (Illes Canàries), 
vocalista a l’orquestra Tabú Rock, a l’orquestra Cristian & 
Doménech i a la formació coral del taller de músics, i des 
de l’any 2005 és el cantant de l’orquestra Cimarrón. Com 
a docent, imparteix classes de percussió i tècnica vocal a 
l’escola de música dels Escolapis de Llúria (Barcelona).
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És llicenciada en Art Dramàtic per 
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Ota Vallès
Mercè Rodoreda

l’Institut del Teatre de Barcelona i en Història de l’Art 
per la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb Èvic 
Produccions ha estat ajudant de direcció a Man of 
La Mancha. Com a actriu, l’hem vist darrerament a 
Confesiones de mujeres de 30 de Domingos Oliveira 
(dir. Edu Pericas) i a Un disgust danès, escrita i dirigida 
per Jumon Erra, (Sala Ivanow, 2011; Teatre Tantarantana, 
març 2012; Bar Teatre Lliure, juliol 2012), a Oh, els bons 
dies de Samuel Beckett, amb la tutoria de Joan Anguera, 
i El vol d’Icar de Raymond Queneau, dirigida per Pep 
Anton Gómez. Del 1999 al 2009, treballa a la companyia 
La Cubana en els espectacles Equipatge pel 2000, Una 
nit d’òpera, Mamá quiero ser famoso i Cómeme el coco 
negro. Ha participat en el programa de TV Saturday 
Nigh Live emès l’any 2009-2010 per la cadena Cuatro. Ha 

estat ajudant de direcció a les obres Danny i Roberta 
(dir. David Pintó), Reacció i Pasta Fullada (dir. Óscar 
Molina), Barcelona, escrita i dirigida per Pere Riera 
(TNC, maig 2013) i Tots fem comèdia, escrita i dirigida 
per Joaquim Oristrell (GREC 2013, Teatre Poliorama). 
Ha dirigit Pareja abierta de Franca Rame i Dario Fo 
(Nuevo Teatro Alcalá, Madrid, febrer 2014). Imparteix 
classes de teatre i tallers teatrals en escoles, instituts 
i centres cívics a les ciutats de Terrassa, Manresa, 
Vilafranca del Penedès, Moià i Barcelona. Ha rebut 
classes de dramatúrgia de Pere Riera, Esteve Soler i 
Jordi Prat i Coll a la Sala Beckett, i d’interpretació amb 
el dramaturg i director uruguaià Gabriel Calderón.  
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Marc Joy
Bartomeu Rosselló-Pòrcel
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Llicenciat en Art Dramàtic per 
l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. 
Anteriorment també va estar formant-se a l’ESADIB 
(Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears).
En teatre, els treballs més recents i destacats són: La 
pista (Sala Atrium, juny 2015; Teatre Gaudí, juliol 
2015), projecte guanyador del primer premi de la 
beca despertaLAB, impartida per Sala Atrium i Nau 
Ivanow. Els Pastorets Tricicle, versió gamberra dels 
tradicionals Pastorets, dirigida i escrita per Paco 
Mir (Teatre Poliorama de Barcelona, Nadal 2013/14 
i 2014/15). Calígula, dirigida i adaptada per Montse 
Butjosa (2014). El càsting, peça teatral en format 
miniteatre dirigida i escrita per Toni-Lluís Reyes (2014). 
La veu de l’autor, dirigida per Xavier Morató (2013).
En televisió, ha treballat a dues sèries: Mossèn Capellà, 

produïda per Nova Televisió i dirigida per Humbero 
Miró, Maria Togores, Maria Pulido, entre d’altres 
(de 2009 a 2011). Laberint de Passions, produïda 
per Nova Televisió i Boca-boca (2006-2007). Totes 
dues sèries emeses a IB3, canal autonòmic balear. 
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Llicenciada en Interpretació per l’Institut 
del Teatre. Cursos d’iniciació al teatre de titelles 
com a mèdium teatral i pedagògic (amb Rene Baker, 
2008), Teatro do oprimido (amb Augusto Boal, 2002), 
Jornades de teatre i dansa d’intervenció social (2005), 
i Postgrau en Teatre en l’ensenyament (2007). Durant 
el 2008 participa en el taller Le texte théâtral: rythme, 
sons et musicalité, amb David Lescot, i en el seminari 
Comme un voyage, amb Marc Bouchard, En l’actualitat, 
escriu la tesi doctoral Menjar i beure a Barcelona 
(1888-1923): cap a un teatre gastronòmic modern a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i amplia els seus 
coneixements en el món de la música i la literatura, 
compaginant la investigació amb la realització de 
tallers destinats a col·lectius vulnerables i a la gent 
gran. En l’àmbit professional Les circumstàncies de 
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Eva Saumell
Coordinadora de secundària

Klara de Dea Loher (Teatre de la Unió, 2007), El bizco 
de Marta Degracia (Sala Villarroel, 1996), Lorquianas 
(2003), El procés de Franz Kafka (STI, 1997), Cançons 
d’Alabama de Gerard Vázquez (Versus Teatre, 1998) i 
L’analfabeta, monòleg a partir del relat autobiogràfic 
d’Agota Kristof (Versus Teatre, 2010). Des del 1997 
compagina el seu ofici d’actriu amb la pedagogia 
teatral i la direcció, com a artista-pedagoga, duent a 
terme diversos muntatges destinats a joves i adults.
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Teresa Guiluz
Text i dramatúrgia
Es llicencia en Filologia Catalana el 1990 

i obté la càtedra d’Ensenyament Secundari el 2010. Entre 
els anys 2009 i 2013, fa diverses estades a Itàlia durant 
les quals estudia italià i glotodidàctica al centre DILIT de 
Roma i al centre Linguait de Verona. Fa més de quinze 
anys que compagina la docència –actualment treballa 
a l’INS Alexandre Galí de Sant Pere de Ribes– amb la 
tasca d’autora de llibres de text per a l’ensenyament 
secundari obligatori i postobligatori. Ha treballat com 
a lectora de literatura infantil i juvenil per a diverses 
editorials, per a les quals ha elaborat també estudis 
i guies de lectura. Ha impartit cursos de nivell D de 
català per al Consorci per la Normalització Lingüística. 
Participa en l’elaboració d’itineraris literaris en el marc 
de l’Aula Joaquim Molas de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer de Vilanova i la Geltrú. Està cursant el Màster 
d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes.     

Jordi Muixí
Text, dramatúrgia i direcció
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 treballant en la seva 
tesi doctoral, li és 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 figuren l’escola City Lights de Nova York, 
el IAB (Institut of the Arts)-Liverpool John Moores 
University i la Corporación de la Radio Televisión 
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Andaluza (CRTVA)-Canal Sur Radio i Canal Sur 
Televisión. 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. 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 com a actor al teatre inclouen Ramon 
Llull: el musical de petit format; 1714: Poemes i 
cançons; B90M-Broadway 90 Minuts (totes amb Èvic 
Produccions); Don Quijote/Cervantes al musical Man 
of La Mancha (Èvic Produccions, Teatre Poliorama i 
Teatre 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; Pipi Langstrump (Lazzigags 
Produccions); el bisbe Galzeran Sacosta a El retaule 
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de la llum (dir. Teti Canal, dir. musical de Manel 
Camp, amb funció especial al Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona); Gaudí   (Barcelona Teatre Musical); T’estimo, 
ets perfecte... ja et canviaré (dir. Esteve Ferrer, Vània 
Produccions, Teatre Borràs); Lady Baby Diamond a Mals 
d’amor d’una gata francesa, nominació premis Butaca 
(dir. Alfredo Arias, TNC-Teatre Nacional de Catalunya); 
Maleïts (dir. J. Pere Peyró, Festival de Sitges-Grec-CDV); 
L’Auca del sr. Esteve (dir. Adolfo Marsillach, TNC); 
Sweeney Todd, el barber diabòlic del carrer Fleet (dir. 
Màrio Gas, CDGC); Cal Dir-ho?, Tot assajant Dom Juan; 
Cavalls de Mar (dir. J. Mª Flotats, Cia. Josep Mª Flotats), i 
Cubana Marathon Dancing (dir. Jordi Milán, La Cubana). 
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 el programa 
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Lo + plus de Canal +. Ha dirigit el musical Man of La 
Mancha, el monòleg Tinc 50 anys i sóc dona!!!, Un 
container de cançons, Ramon Llull: el musical de petit 
format 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.

Manel Navarro
Il·luminació
Tècnic de so i il·luminació, ha fet la 

direcció tècnica del Festival de petit format Apell al 
carrer del Balç de Manresa (juliol del 2014) amb les 
obres: 1714: poemes i cançons de Jordi Muixí i Pep 
Pladellorenç,  Matem els homes de Manuel Dueso, per 
la companyia teatral Fora de Text, Ñaque o de piojos i 
actores   de José Sanchís Sinisterra i produïda per El Replà 
produccions, Sara i Eleonora, dirigida per Adrià Mas 
amb Anna Bertran i Clara Molas, La Edad de la Ciruela 
de l’argentí Arístides Vargas, amb Elisabet Asens i Mari 
Paz Correa, Estic Viva, amb Clara del Ruste, Anna Orrit 
i Enric Pinazo, amb música de Jordi Badia, Posseïts3, 
un monòleg de Judit Saula i Pell A Pell, espectacle en 
dos actes de creació pròpia per al festival. Direcció 
tècnica del centre d’interpretació del Carrer del Balç 
des del 2013, el musical Annie a Guardiola de Berga, 
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Júlia Català
Distribució
Graduada en Filologia Catalana per 

la Universitat de Barcelona i Màster Interuniversitari 
d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes per 
la Universitat Autònoma i la Universitat de Barcelona, 
amb el Treball Final de Màster “i vàrem veure els 
impossibles llunys”. Lectura de Llibre d’amic de Joan 
Vinyoli. Actualment està cursant el Màster en Gestió 

l’espectacle L’Incendi de Manresa per la commemoració 
del Tricentenari de la Guerra de Successió a Manresa, 
Visita d’un inspector, el musical Naïf. Un joc de Mirades, 
espectacle Musical per a la Marató de TV3 del 2012, 
L’Arbre de la Cendra, El Metge Jueu i el musical Deixa’t 
Fer. Regidor a l’espectacle multidisciplinari Encontres, 
de Catalunya a Casamance amb Blanc i Negre. 

Cultural a la Universitat Internacional de Catalunya. 
Ha realitzat pràctiques en entitats com la Fundació 
Lluís Carulla i la Institució de les Lletres Catalanes, 
i des del 2013 és secretària de l’Aula Molas de la 
Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú.
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fITXA Tècnica

En teatres

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
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IL·LUMINACIÓ

Taula de llums programable amb 
sortida DMX512

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

24 canals de dimmer 
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En biblioteques o escoles

altres

Durada: 1h 
Muntatge: 2h i 30 min 
Desmuntatge: 1h 
1 caixa d’aigües

espai i il·luminació
A concretar amb el cap tècnic. En 
principi sense necessitats
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plt

p

s

q k

a
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1 taula
7 cadires amb reposabraços
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Qui Som
Èvic  és una empresa que neix amb una doble activitat: l’artística 
(Èvic Produccions) i la formativa (Èvic Formació).

Èvic Produccions
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:

MAN OF LA MANCHA

Amb música de Mitch Leigh, lletres de Joe 
Darion, llibret de Dale Wasserman, i inspirat en la 

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.

BROADWAY 90 MINUTS

Repàs amb cançons de la història del 
teatre musical, principalment l’americà, 
des dels seus orígens fins als nostres dies.

UN CONTAINER DE CANÇONS
Espectacle musical per a un públic 
familiar que recull cançons de les 
pel·lícules que més ens han fet gaudir 

des dels nostres inicis i que parla, entre altres temes, del 
reciclatge, la imaginació i la creativitat. A partir de coses 
insignificants podem construir un món màgic i particular.

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.

RAMON LLULL: EL MUSICAL DE 
PETIT FORMAT
Espectacle musical de petit format que 
repassa la vida i l’obra de la prolífica 
i polifacètica figura de Ramon Llull. 

LA LLISTA
6 AUTORS CERQUEN LECTORS

novel∙la de Miguel de Cervantes Saavedra Don Quijote de La Mancha. 
Espectacle en anglès i castellà.

http://www.evicformacio.com/ca
http://www.evicproduccions.com/ca
http://evicproduccions.com/?q=ca/espectacles/man-la-mancha
http://evicproduccions.com/?q=ca/espectacles/sense-temps
http://evicproduccions.com/?q=ca/espectacles/american-songbook
http://evicproduccions.com/?q=ca/espectacles/broadway-90-minuts
http://evicproduccions.com/?q=ca/espectacles/un-container-de-can%C3%A7ons
http://evicproduccions.com/?q=ca/espectacles/1714-poemes-i-can%C3%A7ons
http://evicproduccions.com/?q=ca/espectacles/ram%C3%B3n-llull-el-musical-de-petit-format


ÈVIC PRODUCCIONS

c. Lluís Domènech i Montaner, 6 Ed. 8 3-A
08950 Esplugues (Barcelona)

+34 678 889 617

Amb la col·laboració de:

http://evicproduccions.com/ca
http://evicproduccions.com/?q=ca/contacte
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