EL VOL DE L’HOME OCELL explica la història del Comte Arnau a partir de les
cançons de Sangtraït, un grup de hard rock i heavy metal amb reminiscències
fantàstiques i medievals, de la Jonquera, molt diferent dels altres grups de la seva
generació, format l'any 1982.
En el cor del Comte Arnau no hi ha amor. El seu càstig és vagar com una ànima en
pena fins que algú es compadeixi d’ell i canti una cançó que li desperti l’amor de
veritat. Però el termini se li acaba. La Furtadora d’Ànimes és a prop.
A Blanca li agraden les històries medievals. L’Àvia li regala un conte sobre el Comte
Arnau. La Blanca s’obsessiona amb aquest personatge. Creu que ella és l’única que
pot salvar-lo.

EL VOL DE L’HOME OCELL és, doncs, un musical a l’entorn de la llegenda segurament
més coneguda de la tradició literària catalana. I la música de Sangtraït hi va com
anell al dit. A través de temes tan emblemàtics com Somnis entre boires, Estones,
Presoner del temps, La furtadora d’ànimes o Mirall de silenci es ressegueix la
història d’Arnau i les Ombres de la Nit, d’Adalaisa, d’Elvira… Gairebé una vintena de
cançons diferents per explicar un musical de llegenda.

La producció d’aquest musical s’envolta de tot un equip de professionals tant a la
part artística com tècnica i compta així mateix amb el suport d’una entitat històrica
com és el Centre Cultural i Recreatiu, i de LaGuàrdia, que ja ha estrenat diverses
produccions en diversos teatres de Barcelona.

Fitxa equip creatiu
Producció

CCR PINEDA-LAGUÀRDIA

Música i Lletra

SANGTRAÏT (copyrigth EROLS - ENROC MUSICA - PICAP)
Julio Ortín “Papa Juls”, Quim Mandado, Martín Rodríguez, Lupe Villar
i Josep M. Corominas

Text i Direcció

JOAN GALLART, a partir de El Comte Arnau, de Joan Maragall

Arranjaments musicals

PEP ROMAGUERA

Gravació Musical:
Guitarra i teclat

PEP ROMAGUERA

Guitarres

SANTI VELASCO

Baix

POL MARESMA

Bateria

ADRIÀ SANZ

Harmònica

JOHN REVELL

Direcció musical i arranjaments vocals

RUBÉN ESPINOSA

Coreografies

QUIM BIGAS i Companyia

Disseny escenografía i vestuari

TERESA CLOPÉS

Disseny Il·luminació

PEP BOSCH

Gravacions audiovisuals

FRANCESC ADMETLLA

Cartell

OSCAR PENELO

Fotografies

OSCAR PENELO I GUILLEM GUTIERREZ

Comunicació

ANNA ESTOL I LARA MACIP

Agraïments:

Marta Castillo, Quim Gibert, Consmar, M. Àngels Viader, Maria Poch i
especialment a Joan Carles Doval.

Fitxa artística
Àvia/Llibretera/Elvira, dona d’Arnau/Furtadora d’Ànimes

LARA MACIP

Blanca / Joana

JORDINA CAMPS

Neus / Queralt

MARTINA PERAFERRER

Gombrèn, Ombra de la Nit

MARC ANDURELL

Ribas, Ombra de la Nit

ANNA CAMPS

Mataplana, Ombra de la Nit

ANNA ESTOL

Montgrony, Ombra de la Nit

MERITXELL ALARCÓN

Arnau

CARLES CAMPS

Adalaisa

HELENA ROMAGUERA

CCR PINEDA

El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar va ser fundat el 1930. Al llarg del seu camí, el teatre ha
estat el centre aglutinador i dinamitzador de l’entitat.
Fa més de 30 anys que organitza un dels concursos de teatre amb més participació i qualitat de Catalunya.
Fa també 14 anys que organitza, juntament amb la Federació de Grups Amteurs de Catalunya i
l’Ajuntament de Pineda de Mar, la Mostra Nacional de Teatre Amateur de Catalunya.
De la seva Escola de Teatre –que ja fa més de 30 anys que funciona i que actualment compta amb més
d’un centenar d’alumnes- n’han sortit actors i actrius com Míriam Iscla, David Verdaguer, Jaume Casals;
dramaturgs i directors com el mateix Joan Gallart; productors i gestionadors culturals com Xevi Gómez
(director artístic de l’Arts d’Estiu)...
L’entitat és també qui organitza Arts d’Estiu Costa Barcelona, que en les seves diverses edicions ha
comptat amb la presència d’artistes nacionals i internacionals com Sergio Dalma, Miguel Bosé, David
Bisbal, Rosario, Manel, Els Pets…

LAGUÀRDIA

LAGUÀRDIA s’emmarca dins un projecte d’abast més general, que neix amb el desig de convertir-se en un
focus de producció artística a l’Alt Maresme. L’objectiu és promoure i crear espectacles de qualsevol àmbit
artístic –preferentment aquells relacionats amb les arts escèniques i audiovisuals-, de tipus
semiprofessional i/o professional, pel que fa a la seva concepció, rigor i exigència. Del que es tracta és
d’aconseguir un producte final de qualitat.
Exemples d’aquesta manera de procedir són Sexe, amor i literatura o La síndrome de Bucay, amb la
companyia Donsamí magradat (que van fer temporada en el Versus Teatre i en el Teatre Gaudí de
Barcelona); Planeta ESO, amb AGM Produccions (també estrenada en el Versus Teatre); El dolor invisible,
estrenada a la Nau Ivanow, fruit de la col·laboració amb estudiants de l’Institut del Teatre de Barcelona; o
L’home amb qui somien les dones quan somien amb homes (Teatre Gaudí de Barcelona, FiraTàrrega 2016
entre d’altres). LaGuàrdia també és al darrere del Festival Micròmetre.
El Turó de la Guàrdia és una muntanya de 240 metres que es troba entre els municipis de Santa Susanna
i de Pineda de Mar, a la comarca del Maresme.

Algunes referències i currículums de l’Equip Creatiu i alguns dels intèrprets
-MÚSICA DE SANGTRAÏT
Sangtraït va ser un grup de hard rock i heavy metal amb reminiscències fantàstiques i medievals, de la
Jonquera, molt diferent dels altres grups de la seva generació, format l'any 1982.
Van assolir una gran popularitat a finals dels vuitanta i durant la dècada dels noranta, gràcies a cançons
com "El vol de l'home ocell", "Somnis entre boires" i "Els senyors de les pedres".
El grup es va dissoldre el 20 de desembre de 2001 en un concert de comiat a la sala Razzmatazz de
Barcelona
-TEXT I DIRECCIÓ DE JOAN GALLART
Filòleg, dramaturg i director escènic. Autor i director de Sexe, amor i literatura (Versus Teatre i Teatre
Gaudí, 2008/2009) i La síndrome de Bucay (Premi de Teatre Ciutat de Gandia 2008; Versus Teatre i Teatre
Gaudí, 2009/2010). Adaptació al castellà de Boeing-Boeing, de Marc Camoletti (Teatre Coliseum, 2009 i
Teatre Apolo, 2010). Autor del guió de l’espectacle de Gospel Viu, Spirituals (Palau de la Música Catalana,
2010). Dramatúrgia i direcció de Planeta ESO (Versus Teatre, 2011; basada en l’assaig homònim d’Empar
Fernández i Judit Pujadó); autor d’El joc de la gran mentida (finalista dels Premis Recull-Premi de Teatre
Josep Ametller 2011).
Direcció i adaptació d’El dolor invisible (Nau Ivanow, 2012; a partir de la novel·la de Jordi Sierra i Fabra).
Autor del guió del musical amb cançons de Sau Boig per tu (Atlàntida de Vic, BARTS, 2013 i Teatre Borras,
2014). Guanyador del Premi de teatre Breu La Violeta 2015 amb El paquet Zaroff. El 2016 escriu i dirigeix
L’home amb qui somien les dones quan somien amb homes (Teatre Gaudí de Barcelona 2016 i FiraTàrrega
2016). El 2017 estrena a Microteatre Barcelona Un tatuatge de Jesús a la cama.
Membre fundador de LaGuàrdia Produccions que és al darrere de la majoria de les obres en què ha
participat i amb qui crea, el 2017, el Festival Micròmetre.

-ARRANJAMENTS MUSICALS DE PEP ROMAGUERA
Músic eclèctic de formació bàsicament autodidacta. Als disset anys comença a actuar en formacions de
música comercial i rock experimental a Tordera i a Girona, on estudia. Als vint-i-un anys es trasllada a
Calella de la Costa, on s’integra ràpidament en l’ambient musical, participant en diverses fomacions, cosa
que el portarà a conèixer Diego Cortés, guitarrista flamenc amb qui iniciarà una llarga i fèrtil relació
musical. Després de passar per la Tribu de Santi Arisa, gravarà el primer disc amb en Diego i realitzarà
diverses gires per l’estat espanyol, Itàlia i França, actuant al costat d’artistes internacionals com Carlos
Santana, Mike Oldfield, Paco de Lucia, Ramones i d’altres. A finals dels vuitanta alterna las actuacions al
costat d’en Diego com a duo de guitarres, amb treballs amb grans músics de l’àrea de Barcelona com Joan
Albert Amargós (pianista i compositor), Salvador Niebla (bateria), Feliu Gasull (guitarrista), Enric Hernáez
(cantautor), i altres formacions com N’gai N’gai i l’Orquestra Girasol.
Els noranta arrenquen amb la formació, altre cop al costat d’en Diego, del grup Jaleo, amb Domingo Patricio
(flautista) i Enric Canada (percussionista). Amb un emocionat primer disc al mercat, produït per ell mateix,
s’inicien un seguit d’actuacions que portaran el grup a prestigiosos festivals de Jazz i de Flamenc arreu de
l’estat espanyol, així com a gires internacionals per Alemanya, França, Polonia, Itàlia i els Estats Units. L’any
92 deixa Jaleo, si bé continurà col.laborant-hi puntualment.
Começa una nova vida musical, menys agitada. Formarà La Banda del Drac juntament amb músics gironins
i el saxofonista d’origen argentí Juan Carlos Narzekian. Amb aquesta formació actua per tot el Principat
durant els últims anys, posant banda sonora a centenars de Festes Majors i revetlles. Simultàniament a
finals del 92 apareix el disc anomenat Cursa cap enlloc, fruit del projecte musical gestat a Sant Pol i
anomenat Salzburg, basat en cançons d’en Paco García, cantades per la càlida veu d’en Paco Saula, i on ell
s’encarrega de tota la part musical així com de la producció, més endavant apareix un segon disc d’aquesta
formació anomenat Breakfast in Somalia.
Al 99 forma el grup Animal Mut al costat de J.C. Narzekian, Michael Weiss i Pol Maresma, per donar sortida
a composions pròpies i a una visió més personal de la música. Des d’aquest any també, es dedica a
l’ensenyament a l’Escola de Música de Can Llobet a Calella, impartint classes de guitarra elèctrica, baix
elèctric i harmonia moderna.
Desde el 2003, compagina la seva col.laboració amb diverses formacións del Maresma i la banda gironina
de country-rock The Country Revival Farmers , amb actuacions en solitari, al costat de la cantant Raquel
Xiberta , i també, després de molts d'anys de no fer-ho, amb Diego Cortés….
-DIRECCIÓ MUSICAL DE RUBEN ESPINOSA
Va iniciar el seu camí en la música com a intèrpret de música clàssica en l’especialitat de violí però va ser
en el baix elèctric i en les músiques afro americanes i llatines on va trobar la seva verdadera passió.
Graduat superior en interpretació de jazz i música moderna pel Conservatori Superior del Liceu va estudiar
amb grans mestres del baix com: Ignasi Zamora, Gary Willis i David Mengual. També va aprendre les bases
de la composició i dels arranjaments orquestrals sota la tutela dels mestres Sergi Verges i Fran Suarez. En
el 2014 va iniciar una nova etapa com a director musical del grup coral Fildegospel, en la que es va
especialitzar en arranjaments corals. En l’actualitat també és director de la coral clàssica Atzavara i
imparteix tallers musicals de manera independent. Com a intèrpret destaca el seu paper en les bandes:
Daniel Lança “Vagabundo da rua” (world and reggae music) , Mars del sud (jazz fusió) i Afroperuvians
Barcelona (folklore) entre d’altres.

-COREOGRAFIES DE QUIM BIGAS
Treballa en els camps de la coreografia, la dramatúrgia i la societat de la informació. Graduat com a Major
in Dance and Post-Graduate Artists in Residency a SEAD (Salzburg) i alumne convidat a l’escola de Nous
desenvolupaments de la Dansa- SNDO (Amsterdam). Actualment està estudiant el Grau en Informació i
Documentació a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el Màster en Noves Pràctiques Performatives a
UNIARTS/DOCH Estocolm. Resident entre Copenhaguen, Estocolm i Barcelona, durant aquest últim any ha
col·laborat amb Aitana Cordero Vico (To-get-her(e)) i Carme Torrent (Eclipse o la imagen siempre llega tarde);
ha creat Crònica d’un espai de desgast amb el grup de joves FESTUCS i ha seguit treballant amb El Conde de
Torrefiel.
Enguany ha estat nominat als Premis Crítica en dues categories diferents.
-DISSENY ESCENOGRAFIA I DISSENY VESTUARI DE TERESA CLOPÉS
Dissenyadora de vestuari i estilista per a cinema i televisió, i escenògrafa i figurinista per a teatre.
Estudia Disseny de Moda i Vestuari per a espectacles a EATM i Escenografia a l’Institut del Teatre.
Des de 1999 treballa al Departament de Disseny de Vestuari de TV3. També ha estat vinculada a productores
de ficció com Diagonal TV.
Dins el món teatral ha realitzat escenografies i vestuaris diferents: Un dia, de Mercè Rodoreda o Mare Coratge,
de Bertolt Brecht, estrenades al Teatre Zorrilla de Badalona; Ruleta, ópera de fin de siglo, al Mercat de les
Flors de Barcelona; Il Segretto di Susanna, al Teatre Lliure; Libretto para Isolda, estrenada a Jerusalem; La
Maledicció dels Morts de Gana, La Cambile di Matrimonio, Les Dones Sàvies…

-MARC ANDURELL ÉS GOMBRÈN
Graduat en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona, en l’especialitat d’Interpretació de Text. Ha
fet càmera amb Mireia Juarez. Ha fet classes de cant amb Mariona Castillo i Daniel Anglès. En teatre ha
protagonitzat Tom Sawyer: Detectiu (2014), de Lazzigags, al Jove Teatre Regina, actualment de gira. Ha fet
temporada al Teatre Gaudí de Barcelona amb Per Sobre De Totes Les Coses (2014), com a Alan i cover de
Peter, sota la direcció de Daniel Anglès. Ha protagonitzat Un Musical Innominable com a Ron Weasley i ha
participat a El Vol de l’Àliga de Cisco Cruz. Ha aparegut a la pel.lícula Barcelona Nit d’Hivern de Dani de La
Orden. Ha estat membre del grup vocal Deudeveu, guanyador de la primera edició del programa Oh
Happy Day de TV3, actuant al TNC, al Festival de Cap Roig, i al Teatre Coliseum, entre d’altres.
-ANNA ESTOL ÉS MATAPLANA
Ha estudiat al Col·legi del Teatre, però és en el món de la dansa i la música allà on més s’ha format.
Estudis de dansa clàssica i contemporània acreditats per ACADE; masterclass de dansa amb Ramon Ollé,
Àngel Corella, Alícia Lluís. Estudis de Llenguatge musical i de piano en el Conservatori de Música Isaac
Albéniz de Girona. L’home amb qui somien les dones quan somien amb homes (Teatre Gaudí, 2015, Fira
Tàrrega, 2016)
-LARA MACIP ÉS ÀVIA, LLIBRETERA, ELVIRA, FURTADORA D’ÀNIMES
S’ha format sobretot en els camps de la dansa i la música. Estudis de dansa clàssica, hip hop, funky,
aeròbic i salsa. Estudis de piano, cant, violoncel, cant coral i harmonia. Estudis de teatre amb Jordi
Ballester, Rosa Gàmiz, Montse Sala... L’home amb qui somien les dones quan somien amb homes (Teatre
Gaudí, 2015, Fira Tàrrega, 2016)
-MERITXELL ALARCÓN ÉS MONTGRONY
Estudis de teatre amb Jordi Ballester, David Verdaguer, Rosa Gàmiz, Ana Morgade, Xavier Soler... i cursos
de clown. Participa, entre d’altres, a Shakespeare o la invenció del que és humà i Revolta de Bruixes, dir. Joan
Gallart. Formació dilatada en dansa: Ballet clàssic acreditat per ACADE, Petit Ballet de Barcelona, Escola
de Dansa Isa Moren... L’home amb qui somien les dones quan somien amb homes (Teatre Gaudí, 2015, Fira
Tàrrega, 2016)
-ANNA CAMPS ÉS RIBAS
Estudis de teatre a la Universitat de Barcelona. Estudis musicals: Grau mig de solfeig i de guitarra clàssica;
piano, violoncel i cant. Membre del quartet de corda Motsart (guitarra). Membre del duo de guitarres
Tresi. Va participar a La Festa (origen del que més tard seria Boig per tu, estrenat al Barts de Barcelona i
Teatre Borràs de Barcelona) i Revolta de bruixes, dir. Joan Gallart. Exdirectora de l’Escola de Teatre Tespis.
Membre d’Artfunk, grup de hip hop, amb qui participa als Campionats d’Espanya. Model de roba i de
joies (Running’s Proof, Ce Trencada...). L’home amb qui somien les dones quan somien amb homes (Teatre
Gaudí, 2015, Fira Tàrrega, 2016)

Dades de contacte
Joan Gallart
jgallart.rabert@gmail.com
679928264

- ESCENARI

RIDER TÈCNIC

Aproximadament 7mx7m
1 pantalla darrere teló
- SO (a càrrec de la companyia)
CONTROL DE PA
1 Taula Behringer X32 Producer
1 Carro 50m Schuko
PETAQUES I MICRÒFONS
10 Petaques inal·làmbriques Sennheiser ew500 SK500G3
2 Micròfon diadema AUDAC CMX725
8 Micròfon diadema AUDAC CMX726
RACK DE 8 Inl
8 Receptor Sennheiser ew EM500G3
2 Splitter antenes actiu Sennheiser ASA 1-G3
2 Antena Pasiva Direc. Sennheiser A 2003
1 Switch TP-LINK sg1016
1 Mànega senyal (XLR M-XLR F) 8Ch
2 Peu micròfon k&M gran Negre
2 Cable BNC antena
RACK DE 2 Inl
1 Switch TP-LINK SF-1016DS
2 Receptor Sennheiser ew EM500G3
2 Antena Omnidirec. Sennheiser A1031-U
2 Peu micròfon k&M gran Negre
2 Cable BNC antena
1 Splitter antenes actiu Sennheiser ASA 1-G3
1 Mànega senyal (XLR M-XLR F) 4Ch 004m
ALTAVEUS (a càrrec de la sala)
2 altaveus de sala
2 Monitors dins l’escenari
- IL·LUMINACIÓ (adaptable, segons els espais
i el rider tècnic de cada espai; mirem d’adaptar-nos-hi
sempre que hi hagi uns mínims)
Taula programable de 48 canals
22 PC de 1000W amb porta-filtres
7 PC de 750W amb porta-filtres
4 PAR64 de 1000W amb porta-filtres
4 Asimètrics de 1000W amb porta-filtres
40 canals dimmer (adaptable a 24)
Ciclorama amb possibilitat de 2 il-luminacions
Pont frontal
2 barres electrificades d'escenari
Llum de sala accionable des de control
1 projector amb connector RGB

