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PÈL-BOIG

Públic Familiar

SINOPSI
A les mines de carbó viu Roig Pèl-boig. Encara és
un nen, però ja coneix el treball dur de la mina i el
sabor de les pedres.
El carbó que troba Roig il·lumina el món de fora, un
lloc idealitzat on somia escapar algun dia per poder
mirar la lluna.
Però al món de fora la llum no deixa que es vegin les
estrelles i a ningú sembla importar saber d’on ve tot
el carbó.
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Roig Pèl-boig és una història de llum i d’ombres que
convida a una reflexió sobre lo visible i l’invisible;
sobre l’origen i el valor de les coses que envolten les
nostres vides.

Inspirat en el conte de Giovanni
Verga, “Rosso Malpelo”, que narra la vida del nen Malpelo que
treballa a les mines de Sicilia en
condicions molt dures.
En el conte original, Malpelo no
té cap opció de millorar la seva
condició de nen esclavitzat, aïllat i
solitari i cada dia excava una mica
més profund a la terra amb l’ànim d’
allunyar-se de la superfície d’un món
cruel on no troba ni un mica d’amor.
Roig pèl-boig és el nostre intent de
donar-li una segona vida a aquest
nen miner pèl-roig que Verga va
imaginar.
Una oportunitat de “fer possible el
que sembla im-possible” i donar-li la
infància que hagués merescut tenir.

E L CO N T I N G U T
Darrere de les coses que veiem,
hi ha alguna cosa que no veiem: la
persona que l’ha fet.
Cada vegada més ens allunyem
de l’artesania i anem cap a la producció en sèrie de béns materials
que tenen una vida curta per assegurar el consum continuat.
Les coses no es reparen: es tornen a
comprar. I es produeix cada vegada
de manera més barata i, de vegades,
en condicions precàries.
Des de la roba, a les joguines passant
per la llum i l’energia. Cadascuna de
les coses materials que considerem
bàsiques té darrere a algú que ho ha
fet.
Amb aquest espectacle volem plantejar una reflexió sobre el valor de les
coses que ens envolten i plantar una
llavor crítica en els nens, consumidors
potencials de la nostra societat.
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E L P U N T D E PA RT I DA

LA

C O M PA N Y I A
MIMAIA:
Paraula que es fa servir al sud d’Espanya quan es
juga a fet i amagar per dir el lloc on et pots salvar.
Mimaia és el refugi on, d’una manera poètica i propera, intentem expressar la nostra manera de veure el món a través del teatre d’objectes i titelles.
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Jugar amb la realitat, donar vida a lo material i
transformar l’ús dels objectes quotidians és part
de la feina que Mimaia desenvolupa des de l’any
2008, actualment a Barcelona.

CANTERO

Nascuda ni fa poc ni fa massa entre
ametllers i llimoners. Criada a una
família de peixos ‘del Mar Menor.
De nom Dora, per l’àvia Adoración.
Llicenciada en direcció escènica per
la ESAD de Múrcia i formada com a
titellaire després de 10 anys de feina,
vida i viatges amb Perifèria Teatre.
La curiositat per l’art dels titelles la va
portar a viatjar per el Japó, l’Índia o
Mèxic i a tornar a trobar-se a França,
Suïssa, Burkina Faso i Barcelona, on
va conèixer la Mina Trapp.
Manipula, escriu, interpreta i dirigeix:
(premi a la millor interpretació en
la Fira de titelles de Lleida i Millor
espectacle de titelles Feten el 2010
per “Guyi Guyi”, amb Perifèria teatre;
Premi espectacle revelació Feten
2013, millor espectacle Festitíteres
2013 i Millor Dramatúrgia a la Fira de
Titelles 2014 per“Adéu Benvinguda”).
També canta sota la dutxa, xiula per
el carrer i és una experta en amanides
russes.
Nòmada practicant amb períodes
irregulars d’assentaments al mar
mediterrani, actualment més o
menys per Barcelona.
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DORA

El vent de les muntanyes suïsses la
va empènyer xiulant un dia per veure
com sonava el mediterrani. Per culpa
de Mary Poppins, es va fer mestra.
Per Pippi Langstrumpf, pèl-roja. Per
Giora Feidman, música. Per Pepe
Otal, titellaire.

MINA
TRAPP

Pateix una malaltia crònica que la
porta a tocar tot instrument que
l’elevi una mica més del sòl. De tant
anar per l’aire, toca la flauta i el
clarinet. De caminar per els camins, la
guitarra i el violí. De tanta nostàlgia,
l’acordió i per mantenir la tradició
familiar, el contrabaix.

A la seva faceta com a titellaire,
escenògrafa i música (“Adéu Benvinguda “, Premi espectacle revelació
FETEN 2013, millor espectacle Festitíteres 2013 i Millor Dramatúrgia
a la Fira de Titelles 2014) s’afegeix
la de curtmetratgista d’animació de
titelles (“Guirilandia” Premi festival
de Titelles de Praga i “A zero”) Va
agafar el punt al refresc de Gingebre
a Àfrica. Si et passes per Montjuïc, la
veuràs tirant amb arc. Vigila!
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Li van ensenyar el camí, Pepe Otal,
Ana Subirana, Pep Gómez, Stephen
Motram, Vladimir Zakarov, Peter
Wasinchsky, els Germans Forman
i Neville Tranter i va caminar en
companyies com Salapín, Karromato i Efímer.

EQ U I P
Mirada externa:
Carlos Gallardo
Disseny escenografia i titelles:
Mina Trapp

Música:
Mina Trapp ( excepte “Canción para bañar la luna”
de Maria Elena Walsh.
Guitarra: Felix Cuc)
So:
Enric Espinet

Construcció escenografia:
Jaume Serrat, angel Navarro,
i Mina Trapp

Il.luminació:
Jean Luc Martinez
Ivo Garcia Sune

Construcció titelles:
Mina Trapp

Fotografia:
gerard franquesa

Manipulació i interpretació:
Dora Cantero, Mina Trapp

Disseny gràfic:
jordi lopez vila
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Direcció i dramatúrgia:
Dora Cantero

FITXA TÈCNICA
Nom de la companyia: MIMAIA TEATRO
Número de persones: 3 (2 actrius i 1 tècnic)
Durada de l’espectacle: 50 min
Aforament màxim: 200 persones
Espai escènic mínim: 5 m d’ample
5 m de profunditat
4 m d’alçada
Important!: És imprescindible que
l’escenari sigui llis i plà.
Temps de muntatge: 4 h
Temps de desmuntatge: 1 h 30 min
Contacte tècnic:
Ivo Garcia Suñé
ivonitozia@gmail.com
telf: 679 33 91 05

L’organització es compromet a proporcionar a la companyia:
· Un tècnic durant la durada total del muntatge, la representació
i el desmuntatge
· Un camerino amb: 1 taula, 3 cadires, 1 mirall, aigua mineral
· Un lloc on aparcar la furgoneta de 12 m3 a prop del lloc de
càrrega i descàrrega
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Contacte companyia:
23 ARTS Roser Vilà
arts@abaforum.es
tel: (+34) 609 309 019

Material de so:
· Sistema de PA adaptat a la sala
· 2 monitors a l’escenari
· 1 taula de so
Material d’il·luminació:
· 13 PC 1000w amb pales (no fresnel)
· 10 Retalls focal gran (25-50 o)
· 6 Par 5 de 1000w
· 2 estructures de carrer o trípode (1’50m)
· 3 peanes per focus a terra
· 24 canals de dimmer graduables (un al terra de la caixa escènica)
al fons de l’escenari
· 1 taula d’il·luminació amb submasters
Relació de focus, projectors i filtres:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

FUNCIÓ

PROJ ECTOR

F I LT R E

Terra ﬁnestra màquina escriure
Terra Bar Taixí
Reforç mòdul escena 1
Ombra Dora
Ciutat petita
Pati ciutat petita esquerra
Pati ciutat petita dreta
Ciutat gran
Pati ciutat gran esquerra
Pati ciutat gran dret
Contra blau ciutat petita
Contra blau ciutat gran i mina
Mòdul inici esquerra
Mòdul inici dreta
Puntual farola ciutat petita
Puntual farola ciutat gran
Frontal mina
Puntual interior mina esquerra
Puntual interior mina dreta
Puntual ﬁnestra Mina
Puntual ﬁnestra ﬁnal/mòdul esq.
Puntual persiana/papers ﬁnal
Passadís davant ciutat
Puntual ﬁnestra globus ﬁnal

1 Pc peana
1 Pc peana
1 Pc
PC darrera esc.
2 Pc
1 Retall
1 Retall
2 Pc
1 Retall
1 Retall
2 Par 5
2 Par 5
1 Pc
1 Pc
1 Retall
1 Retall
1 Pc
1 Pc
1 Pc
1 Retall
1 Retall
1 Retall
2 Par 5
1 Retall

L-152
L-119
L-119
L-152
L-152
L-205
L-205
L-017
L-009
L-009
L-009
L-009
L-009
L-009
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Escenari:
· Espai escènic mínim: 5 m d’ample, 5 m de profunditat, 4 m d’alçada
· Càmera negra
· 2 estructura de carrer o trípode (1,5m)
· 3 peanes per focus a terra
· Cinta negra americana
· Una presa de corrent a 220v en el fons de l’escenari
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6 PAR 5

10 RETALLS

13 PC 1000W

2 CARRERS

3 PEANES
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PR ODUCCIO :

DIFUSIo:

23 ARTS

Roser Vilà
arts@abaforum.es
(+34) 609 309 019

A MB EL SUPOR T DE:

CONTA CTE :

mimaiateatro@gmail.com
www.mimaiateatro.com
Mimaia Teatro

veure video:

