
Dossier espectacle



”Si això és un cavall” és un espectacle teatral, escrit i interpretat per l’actor 
Maurici Biosca (exmembre de la Cia. Pocaconya i cofundador de la Fundació P. 
Miranda www.fundaciomiranda.org ) que després de deu anys convivint entre 
cavalls lliures i fent pedagogia, torna als seus orígens per donar-los veu.

“El cavall, com el dofí, és un dels animals més populars i estimats però tot i així, 
el gran desconeixement que tenim sobre la seva naturalesa fa que el seguim 
maltractant fent-lo viure entre quatre parets i deixant-lo sortir -sempre sota el 
nostre control i la nostra autoritat-, tan sols per poder realitzar les nostres 
activitats esportives, de lleure, terapèutiques... 
Si els cavalls parlessin, a part de demanar-nos que els alliberéssim, ens 
explicarien un munt de coses interessants que potser ens farien reflexionar; és per 
això que els he donat veu en aquest espectacle que va més enllà d’una 
reivindicació animalista –més que justificada i actual en aquests temps que 
troten-. El resultat és un text que parla de com som, com actuem, com ens sentim 
els humans i alhora ens anima a reconnectar amb els nostres orígens per poder 
ser o sentir-nos una mica més lliures. 

Maurici Biosca Riera      

http://www.fundaciomiranda.org/


Les primeres crítiques:

“Una obra que ens permet reflexionar sobre l’animal que també som.”
Laura Llevadot – Professona de Filosofia Contemporània - Universitat de Barcelona

“Un espectacle molt potent i amb molt ritme!”
Guillem Barceló – Bateria de La Casa Azul

“Una història que ens recorda qui som de debò i que ens porta per paisatges interns que 
no hauríem d’oblidar.”
Jordi Amenós Álamo – Terapeuta i formador en Narratia Terapèutica

“Encara no l’he vist, però segur que és un espectacle bestial.”
Sr.Bohigues

“Un espectacle molt enginyós.”
Santi Gonález – Enginyer

“Un boig molt lúcid que parla amb el cavall interior que tots tenim dins.”
Toni Cardona – Psicòleg/terapeuta especialista en bioenergética.

“Una història ben fonamentada i amb una estructura molt sòlida que ens recorda que els
humans volem un sostre i els cavalls un cel.”
Mònica Garriga Grau – Arquitecte



“Espectáculo veraz y profundo que al preguntarse y preguntarnos, nos transforma.”
David Castro – Autor del libro El Silencio de los Caballos.

“Per fi, algú ens escolta i ens dóna veu!”
Cavalls lliures de la Fundació Projecte Miranda.

SINOPSI
La història d'un cavall, que neix i viu en llibertat i que un dia es desperta sol, dins d'una
capsa de fusta, d'on tan sols el deixen sortir per fer salts i donar voltes.

El veurem lluitar per adaptar-se i sobreviure, i parlant-nos com si fóssim els seus veïns de 
quadra, ens compartirà els seus records de cavall lliure, els seus somnis i malsons, els
seus dubtes, confusions i contradiccons, i ens animarà a lluitar contra unes normes 
artificials i del tot repressives. Ens convidarà també, a reconnectar amb els nostre
orígen per descobrir que, tot i estar confinats i envoltats de soroll, si escoltem bé, sempre
podrem sentir el ritme vital i l'escalf del nostre ramat.

“Seguim vius. Som llavors enterrades i seguim esperant que un dia torni a ploure.”



“Amb els quilòmetres que dec haver fet aquí donant voltes, 
a saber fins a on hauria pogut arribar pasturant.”

”I experimentaràs en carn pròpia -i no és cap frase d’en Paulo Coellö-, 
que anar de puntetes per la vida passa factura.”

“Jo vaig néixer a dalt de tot d’un turó i casa meva va ser aquell turó. Però ben aviat casa 
meva va ser aquell turó i totes les muntanyes veïnes. I abans que arribés la neu i el fred 
hivernal, casa meva van ser les valls i els densos i extensos boscos i les llargues riberes, i els 
rius i les verdes deveses i les àrides planúries...  Sense fronteres, sense murs ni parets. 



“I de cop em transformo en un homínid. Ja us he dit que era un malson! Em sento molt
estrany, veig les coses i els éssers com separats uns dels altres. Trobo a faltar la nostra
visió perifèrica. Sí! Ara puc enfocar i veure els detalls, però de què ens serveixen els
detalls si perdem la perspectiva?”

”Pensar? És com visualitzar diferents realitats i haver de triar-ne una. 
La consciència? És quelcom feixuc i molt incòmode. És com portar un munt de 
branques a la cua i anar-les arrossegant per tot arreu.”



FITXA ARTÍSTICA:

Autor/intèrpret: Maurici Biosca Riera

Direcció actoral: Oscar Muñoz.

Posada en escena inicial: Marc de la Torre

Disseny de llums: Xavi Sala.

Tècnic de llums: Omar Ocampo.

Veu en off: Montse Llussà Maurici Biosca 

Banda sonora: Isaac Elias i temps Record. 

Ajudants de creació: Marc de la Torre, Eduard Biosca,
Guillem Barceló, Mònica Garriga i Oscar Muñoz.

Assessores de Cos: Ona Mestre i Sandra Ballvè.

Assessors d’etologia-equina:  
David Castro i els cavalls lliures de la Fundació Miranda.

Escenografia: Santi Gonzalez i Mauri Biosca.

Fotografia: Miquel Badia i Quico Ortega

Vídeo promocional: Forest Film Studio

Confecció cartell: Maurici Biosca



AUTOR - INTÈRPRET: Maurici Biosca Riera

“Si això és un cavall” és la seva òpera prima com a autor. 
Com a actor, va formar part de tots els espectacles de la Cia. Pocaconya -Moltes Gràcies, Stand de Pocaconya, 
Matrícula d’Humor, Pocaconya i punt i Humor Sàpiens-, va interpretar el personatge protagonista de l’obra 
teatral “Edmond” -de David Mamet-, amb la Cia. Faktoria d’Arts de Terrassa, el monòleg teatral “Johny va 
agafar el seu fusell” -estrenat al Teatre Alegria de Terrassa-, i va crear i dirigir l’espectacle “La linda locura de 
los cuerdos”, teatralitzant i interpretant poemes de Mario Benedetti.

“Maurici Biosca, el PocaConya llest -amb el monòleg Johny va agafar el seu fusell-, fa un salt mortal en la seva carrera. Ni un gram 
de comicitat, sense cap possibilitat d’explotar la complicitat amb el públic, el monòleg interior d’un cos mutilat s’entreveu com un 
dels màxims reptes interpretatius possibles. Un repte que aconsegueix superar i que el situa en el terreny de la complexa mecànica 
teatral....” 
Lluís Serrasolses Diari de Terrassa.

"Benedetti també diu que el món es desfà i Biosca que entén què vol dir, continua recitant amb sarcasme i molta picardia... El 
públic riu i corrobora un cop més que Maurici Biosca, dins i fora dels Pocaconya, és un gran còmic. Després canvia de registre, i 
Biosca es llueix explicant-nos què passaria -si Déu fos dona- ...” 
Maria Palau El 9 punt 





“Des d’aquí dalt em puc imaginar com era aquest indret fa milions d’anys. Quan els homínids encara
no existien. Puc veure els meus avantpassats, passant per aquí i alimentant-se de l’herba que neixia i
creixia sota d’aquestes rajoles, sota d’aquest ciment, sota de tota aquesta terra asfaltada.
Una terra que ningú ens ha regalat. Ens la van deixar, prestada.”



ESCENOGRAFIA:
Espectacle fàcilment adaptable a 
qualsevol escenari, aula, biblioteca, 
sala, gimnàs, magatzem...
Espai escènic mínim: 4X6m i alçada 
mínima 3m.

FITXA TÈCNICA
Necessitats tècniques bàsiques:

equip de so mínim.

equip de llums
dímers
taula de llums
2 torres (si no hi ha barres)
12 focus

Es poden fer “sessions
unplugged” en espais i events 
especials. 



Contacte:                  Anna Garcia Pauli
Tria d’espectacles

Telèfon:                     93 7838193
686 814338

Adreça:                     Dr. Pearson 67, 5º 2ª
08222 Terrassa

Correu:                      triadespectacles@hotmail.com

Instagram:                @mauribiorie

Gènere:                     A cavall entre drama i comèdia

Durada obra:           Setanta minuts aprox.

Temps muntatge     Dues hores i mitja

Desmuntatge:          30 minuts.

#siaixoesuncavall



“Un tribut als cavalls i a tots els éssers vius 
que malviuen  tancats, i que segueixen esperant ser alliberats.



Amb els suport de:


