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01_PRESENTACIÓ DE LA PRODUCTORA
Banyoles és una ciutat amb una llarga tradició teatral i destaca per la seva activitat
en el món de les arts escèniques. Actualment, són dotze les companyies teatrals
que en conformen el panorama escènic. Busquem que els nostres projectes tinguin
un contingut genuí i apostem per estàndards de qualitat. Volem que el nostre
teatre sedueixi a tots els públics. Creiem en la creació de cultura en l’àmbit teatral
a partir d’uns criteris propis de qualitat i originalitat.
Des de ja fa un temps, un grup de professionals de les arts escèniques teníem
ganes de crear una productora que proporcionés un marc adient per dinamitzar la
producció teatral de qualitat. La productora Punt Produccions Teatrals S.L aglutina
a professionals del món de les arts escèniques amb anys d’experiència tant en
l’àmbit artístic, com tècnic o de gestió.
Així doncs durant aquests 4 anys hem creat, produït i distribuït 4 espectacles:
•

Contes 1.0 Un espectacle de teatre familiar que va obtenir el Premi al millor

espectacle de La Mostra d’igualada 2017 i va ser l’espectacle més programat al
circuit Xarxa durant la temporada 2017-18. Dirigit i escrit per l’Anna Roca, una
dona amb una dil·latada experiència en el món dels infants, i amb Genís Casals i
Tere Solà com a protagonistes vam crear un espectacle fresc i divertit que parla
sobre l’evolució dels contes tradicionals i amb més de 100 funcions a l’esquena
segueix girant per territori Català.
Tràiler de l’espectacle: https://www.youtube.com/watch?v=PK_q1M02NEM
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El Metge de Lampedusa, és el segona producció de Punt produccions

teatrals, S.L., juntament amb el Teatre Lliure i Temporada Alta. Un monòleg
interpretat per Xicu Masó sota la direcció de Miquel Górriz i amb dramatúrgia
d’Anna Maria Ricart, que va valer a Masó el premi a Millor actor protagonista als
premis de la Critica de Barcelona i dues nominacions als premis Butaca (Millor
espectacle de petit format i millor intèrpret). Aquest drama sobre els refugiats va
ser rebut amb una molt bona acollida per part de la critica i el públic durant la
temporada al Teatre Lliure i als més de 40 bolos que n’hem fet. L’espectacle 3 anys
després segueix en Gira per Catalunya i té un ull posat a territori Espanyol.
Tràiler de l'espectacle: https://www.youtube.com/watch?v=HBLcUFZhd4Q

•

El Senyor Petit, el segon familiar de la productora, aquesta vegada tornem

a con ar amb gent amb qui hem treballat. Anna Maria Ricart signa la dramatúrgia i
l’Anna Roca s’encarrega de la direcció i la interpretació va a càrrec de dues dones,
Tere Solà i Laura Pujolàs. Ple de màgia i imaginació els nens i nenes hauran d’ajudar
a la Laura i El Senyor Petit a trobar una papallona d’ales transparents. L’obra es va
estrenar al Temporada Alta 2018 i va estar seleccionat a La Mostra d’Igualada.
Tràiler de l'espectacle: https://www.youtube.com/watch?v=H0LL9nk8H4M
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Els Somnàmbuls de Llàtzer Garcia és l’última producció de Punt produccions

teatrals, S.L. aquesta vegada de la mà de la Sala la Planeta com a coproductors. Els
somnàmbuls és una comèdia íntima interpretada per David Marcé, Laura Pujolàs i
Genís Casals. L’obra de Llàtzer Garcia està inspirada en “Design for living” de Nöel
Coward i fa una crítica àcida contra la institució de la parella. Es va estrenar al
festival Temporada Alta 2019 amb un èxit rotund de públic i crítica. El 2020 passarà
per l’Escenari Brossa a Barcelona i partir de la tardor del 2021 té prevista gira per
Catalunya.
Tràiler de l’espectacle: https://www.youtube.com/watch?v=Qzgmfzz1Nms
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També hem col·laborat en altres projectes portant-ne la producció executiva, com
per exemple: DOLORS (Teatre Lliure i MeriYanes produccions) una sèrie teatral de
6 capítols dirigits per Sergi Belbel i Cristina Clemente. O donant suport a
espectacles com Et Planto de Clàudia Cedó o Spender de Llàtzer Garcia, ambdues
de El Vol del Pollastre.
Tràiler de l'espectacle Dolors: https://www.youtube.com/watch?v=iV5GgHFlz_Q
Tràiler de l'espectacle Spender: https://www.youtube.com/watch?v=-eX_M9uSZ3w
Tràiler de l'espectacle Et Planto: https://www.youtube.com/watchv=SuLMUwIBExU

Com és habitual a la productora intentem engegar els projectes des de casa,
Banyoles i comptar al màxim amb gent propera a nosaltres i al nostre entorn. Des
d’actrius, actors, dramaturgs etc. Podríem a rmar que un 80% de la gent que ha
treballat a les nostres produccions són o tenen un vincle molt important a les
comarques Gironines, per nosaltres aixó a part de ser el nostre “modus operantis”
és també una manera d’ensenyar que hi ha vida fora de Barcelona, malauradament
no sempre hi ha les mateixes oportunitats fora de la capital.
Sempre amb la visió de fer espectacles absolutament rodons en tots els sentits,
tant a nivell interpretatiu, text, direcció i vestuari, escenogra a, la tècnica de
l’espectacle, o ns i tot la imatge grà ca.
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02_SINOPSI
Avui és l'aniversari de la Rosa i tota la família es reuneix per celebrar-lo. Vídua,
jubilada i amb els lls ja grans i emparellats, la Rosa apro ta l'ocasió per comunicarlos què vol fer a partir de llavors. Es podria apuntar a la universitat o a un curset de
pintura com fan les seves amigues, però ella té unes intencions molt diferents. I és
que la Rosa, ben entrada la tercera edat, ha decidit tenir un ll.
03_FITXA ARTÍSTICA
DIRECCIÓ
Meritxell Yanes
DRAMATÚRGIA
Xavi Morató
INTERPRETACIÓ
Genís Casals, David Marcé, Andrea Portella, Laura Pujolàs i Tere Solà.
AJUDANT DE DIRECCIÓ
Arnau Nadal
IL·LUMINACIÓ
August Viladomat
ESPAI SONOR
Marc Paneque
ESPAI ESCÈNIC
LLuís Nadal “Koko”
VESTUARI
Laura Pujolàs
PRODUCCIÓ TÈCNICA
Punt de Fuga
FOTOGRAFIA
Sílvia Poch
ENREGISTRAMENT AUDIOVISUAL
A concretar
ADMINISTRACIÓ I AJUDANT DE PRODUCCIÓ
Neus Masó
PRODUCCIÓ EXECUTIVA
Arnau Nadal
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04_EL TEMA
La Rosa, la mare de la família, s’està fent gran, fa temps que el seu home va morir i
ella nalment va jubilar-se de la farmàcia familiar que regentava des de feia anys. La
seva lla Marga serà a partir d’ara qui s’encarregui del negoci. La Rosa, però té clar
que no es vol quedar de braços plegats, vol que la seva existència prengui un sentit
a partir d’ara, així que ha decidit tenir un ll biològic.
Això és el que els explica la Rosa el dia del seu aniversari als seus lls, la Marga i en
Narcís, i a les seves respectives parelles, en Pere i la Gemma. Això desencadenarà
una espiral de reaccions per part de tota la família, n’hi ha que hi estaran d’acord,
però la majoria ho veurà com una absoluta bogeria. Li demanaran que avorti, que
s’ho repensi, que no el tingui. Li intentaràn fer entendre que no l’ajudaran, que no
el podrà cuidar… En de nitiva que és massa gran per tenir un ll. Aquesta és la
idea que plana sobre l’espectacle, sempre amb un bon i agut sentit de l’humor: pot
una dona de la tercera edat tenir un ll? Pot in uir-hi l’opinió de la família? Se’n
podrà fer càrrec?
El text i l’espectacle obren molts debats. A la nostra cultura la mitjana d’edat per
ser mare actualment ronda cap als 30 anys, però fa pocs anys això no era així, les
dones eren mares molt més joves a partir dels 18 o 20 anys. Abans es veia estrany
que una dona no hagués tingut lls a 30 anys, ara ja és “normal”, però la nostra
societat no veu normal que una dona més gran tingui lls. Fins a quin punt és ètic
que una dona ja ben entrada l’edat de la menopausa vulgui tenir un ll? Fins a on
es pot manipular la genètica humana? Tots hem llegit, alguna vegada, alguna
notícia que una dona amb 50 o 60 anys ha tingut una criatura, però potser aixó no
hauria d’ocupar espai als mitjans. La nostra societat està en constant evolució,
l’esperança de vida s’ha allargat i potser ens anirem acostumant al fet que una
dona “gran” pugui tenir un ll biològic sense que la titllin de boja. És evident que
actualment és un procediment molt car i perillós per a la mare que vol tenir el ll,
però qui sap si d’aquí a poc temps s'abarateixen costos i riscos. En tot cas, no ho
jutgem, deixem el debat sobre la taula perquè el públic pugui generar la seva
pròpia opinió.
Per altra banda hi juga un paper molt important la soledat de la gent gran i
jubilada, la nostra protagonista es troba en la situació compartida amb molts dels
nostres avis. Arriba una edat on perden la seva parella, els lls s’emancipen i es
queden sols. Com hem d'afrontar aquestes situacions? La Rosa se sent que ja no
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pinta res, que no té objectius, ni feina, ni ningú al seu costat. Estem deixant sola la
gent gran? Ens molesten? A vegades els posem a residències per què ja no ens en
podem fer cura o els hi posem un cuidador o cuidadora per estar amb ells, però no
és el mateix, no estan amb família, amb amics. L’acceptació de l’edat d’un mateix
obliga a fer un treball emocional propi complicat. La Rosa encara té un esperit jove
i pren la decisió de pal·liar aquesta solitud amb un ll.
Aquests i molts altres debats s’aniran obrint durant tot el procés de creació de
l’espectacle. Des d’una mirada còmica aprofundirem tots aquests temes dins la
funció i potser al nal arribarem a alguna conclusió, o no... que cadascú en tregui
les seves pròpies. L’objectiu és generar que el mateix públic re exioni sobre el
tema. Al nal, el teatre no ha de servir per alliçonar, no és res més que un mirall de
la nostra societat.
Tota l'obra passa en un mateix dia, en una mateixa hora i poc, a nals d'estiu. La
primavera del títol, malgrat que no es troba present a l'escenari, ja s'està
preparant. I un dia arribarà amb força.
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05_FORMAT
En Xavi Morató dramaturg de l’espectacle parteix d’un encàrrec concret: una
comèdia de festa major. L’espectacle s’estrenarà dins el marc de la festa de Sant
Martirià de Banyoles de l’any 2021. Hem estat revisitant autors clàssics d’alta
comèdia anglesa o autors catalans per tal de fer-nos una comèdia a mida. Partim
del format vodevil però ens l’enduem al nostre terreny i apostem per una manera
de fer més actual amb temes propers i un joc escènic també més adient a la nostra
època. L’espectacle concebut a l’italiana compta només amb un menjador de casa,
que no vol dir que aquest hi aparegui explícitament amb parets i portes,
intentarem fugir de tot això per crear una comèdia lleugera però on els intèrprets
es carreguin de tota la força necessària per aguantar aquesta història plena de girs
de guió i sorpreses inesperades.
L’espectacle està pensat per adaptar-se a qualsevol espai, ns i tot a l’aire lliure o a
espais no convencionals. La nostra idea és poder arribar amb aquest espectacle a
pobles o municipis que no disposin d’un teatre, però que això no suposi ni un
inconvenient per a ell a l’hora de programar-ne o de nosaltres pel que fa a qualitat
de funció. Per això l’espectacle es concebrà directament amb aquesta intenció. Hi
ha molts pobles que programen teatre per festa major o a l’estiu, aquí és on volem
arribar ara nosaltres, sempre remant a favor de la qualitat artística i tècnica. Amb
anteriors espectacles ens ha estat més complicat, ja que tècnicament i pel que fa al
format estaven pensats d’una altra manera.

fi
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06_PÚBLIC OBJECTIU
L’espectacle està pensat per a tots els públic a partir de 13 anys, és una comèdia
on tothom s’hi podrà sentir representat i emmirallat. Dels més joves als més grans i
al cap i a la

està pensat com a un “divertimento” per a tots ells, reiterem amb

l’esperit d’espectacle de festa Major, un lloc on tothom s’hi ha de sentir a gust i
n’ha de poder gaudir.
Malauradament no hi ha molts espectacles pensats per anar a cobrir aquest tipus
d’espais ni de festivitats i els que hi ha moltes vegades son “más de lo mismo” en
el sentit que s'acaben portant monòlegs que no son purament teatre en sí. L’espai
en aquests cas no ha de ser un problema per arribar a pobles i municipis petits.
Això no vol dir que no pugui girar per sales de Catalunya, al contrari, la idea és que
aquests espais puguin programar el mateix que programi un Teatre Municipal de
Girona o una sala de Barcelona.

07_IMPACTE DEL PROJECTE DINS DEL SECTOR ARTÍSTIC, A NIVELL SOCIAL,
EDUCATIU I DE GÈNERE, AIXÍ COM PELS DIFERENTS PÚBLICS
Tot i que la proposta és un espectacle pensat per a tots tipus d’edat el nostre
principal objectiu és arribar a poblacions petites i rurals on la mitjana d’edat sol ser
més elevada. A aquest públic l’obra els hi serà d’especial interès ja que amb un to
simpàtic tracta temes prou importants per a gent de la seva edat, ja sigui la solitud
en què es veuen abocats molts d’ells, els somnis que encara tenen per complir i
que no han pogut assolir per moltes circumstàncies o les decisions moltes vegades
imposades pels propis lls.
Les famílies de la nostre societat moltes vegades es veuen truncades pel terrible
mon de les herències, aquest tema també apareix a l’obra. Com es pot destruir una
família per una herència? Quin dret tenen els predecessors sobre els pares o en
prendre-hi decisions al respecte?
L’inseminació arti cial amb gent d’avançada edat, o no tant, és una altre exemple.
El nostre personatge principal té més de seixanta anys i està embarassada, hi ha
casos reals de dones que ho han aconseguit. Però no cal anar tant lluny, quantes
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vegades hem sentit la frase “se li passarà l'arròs”? I és que aquest, a dia d’avui
segueix sent un tema prou tabú, perquè no es parla que hi ha dones que volen ser
mares passats els quaranta anys o potser els cinquanta? Necessites realment
l’aprovació de tota la gent que t'envolta? De la teva família? Han de formar part
d’aquesta decisió?
CRITERIS DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
D’entrada no cal dir que tota la producció es farà a les comarques gironines, entre
Girona i Banyoles, això no sempre passa en produccions, estem farts d’anar a
Barcelona per poder treballar però des de la nostra productora intentem sempre
engegar-ho i produir-ho tot a casa. I els pocs viatges que s'han de fer a altres
municipis es comparteix cotxe o s’agafa transport públic.
Pel que fa al material de l’espectacle procurarem reutilitzar tot el que ens sigui
possible d’anteriors produccions pròpies o de companyies amigues que ens puguin
cedir el material. De la mateixa manera ho farem amb el vestuari i sempre que
s’hagi de comprar ho intentarem fer amb material de segona mà per tal de donar
una segona vida útil a tot de material que a vegades donem per perdut.

POLÍTIQUES DE GÈNERE
Participació femenina en l’estructura de la companyia:
Des de la nostre productora sempre hem defensat la igualtat de gènere.
Naturalment potser no sempre hi hem tingut l’ull tan a sobre com li tenim des de fa
un temps on tots els moviments feministes han agafat una força impressionant i
ens omple d’orgull que sigui així. Per aixó hi posem tots els nostres grans de sorra
per aconseguir una igualtat d’oportunitats per a tots els gèneres. En aquesta
producció l’equip és totalment paritari 7 dones i 7 homes. Per altre banda cal
destacar que el repartiment hi ha més dones que homes i que la protagonista
indiscutible d’aquesta obra és una dona de 50 anys.

Responsabilitat i conciliació familiar:
Tenim en compte la conciliació familiar dins l’entorn laboral, els horaris s’han
adaptat a altres feines de de l’equip artístic i quadrant calendaris, com és habitual,
11
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però també respectant horaris per tal de que les persones que tenen a càrrec lls
puguin conciliar els seus horaris laborals amb ells. Durant aquesta producció ns i
tot un intèrpret serà pare durant el període d’assaigs i aquests s’adaptaran a les
seves necessitats per tal que pugui també exercir la seva feina com a pare amb tota
tranquil·litat.

08_VALOR ARTÍSTIC I PROFESSIONAL DEL PROJECTE
Com haureu vist a la presentació de la productora, Punt produccions teatrals, S.L.
té una premissa molt clara: el respecte del valor artístic i professional i sobretot que
sigui de quilòmetre zero. La productora està instal·lada a Banyoles i els seus socis
també, son d’allà. És per això que sempre intentem treballar amb professionals de
casa i aquest espectacle no en serà una excepció. L’equip artístic compta amb 11
integrants de les comarques de Girona i 1 de Barcelona. Tots amb una llarga i
amplia trajectòria al món de les Arts escèniques. Comptem doncs amb un equip
absolutament professional sense la necessitat de desplaçar-nos a Barcelona on
majoritàriament i malauradament succeeixen una gran majoria de les produccions
al nostre país.
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09_GRAU DE POTENCIACIÓ DE LES INDÚSTRIES CREATIVES I DE LA RELACIÓ
ENTRE AGENTS ARTÍSTICS I CULTURALS DEL MATEIX SECTOR O DE DIFERENTS
SECTORS DE LES COMARQUES GIRONINES
Des de Punt produccions teatrals S.L. amb la creació i producció d’aquest
espectacle donarem feina directe a un equip de 14 persones, d’aquestes un 90%
son de les comarques Gironines (Girona, Celrà, Banyoles, Esponellà, Porqueres...).
Això per nosaltres és un plus, sempre ho ha estat i sempre hem intentat treballar
amb gent de casa o propera a casa nostra, sense ni qüestionar-nos la qualitat
artística de la proposta, que sempre ha de ser la millor possible. Tenim grans
professionals a casa nostra i Punt produccions vol potenciar-los i generar sinergies
entre ells.
Pràcticament tots han treballat en anteriors propostes de la productora i tots han
demostrat la seva vàlua i la seva professionalitat. Pensem que tenim un equip
artístic i tècnic envejable per a molts i ens enorgulleix que vulguin repetir i seguir
treballant a casa i amb nosaltres.
A part de l’equip artístic i tècnic també donarem feina indirectament a una vintena
d’empreses més, com per exemple comprant material escenogrà c, vestuari,
gestories, impremtes, etc.

fi
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10_ EQUIP ARTÍSTIC
XAVI MORATÓ // DRAMATURGIA
Llicenciat en Comunicació Audiovisual (UPF) amb
estudis de Direcció i Dramatúrgia (ESAD).
Soc guionista a El Jueves des de fa 14 anys (a la
revista i en projectes audiovisuals) i dramaturg /
director / productor / actor.
Com a autor, he estrenat més de 20 obres en
teatres de Barcelona (Poliorama, Gaudí, Maldà,
Tantarantana, Versus Glòries, Raval, Almeria,
BARTS Club, Aquitània, Eixample, Regina, Eòlia,
Teatreneu, Llantiol), a Madrid i a microteatres arreu del món.
A més, he guanyat 3 premis literaris teatrals importants: el Premi Born, el Premi
Ciutat de Manacor Jaume Vidal i Alcover i el Premi Les Talúries.
També he estat seleccionat per participar al programa Cimientos 2019 de IATI
Theater a Nova York, que va culminar amb una lectura a l'esmentat teatre.

MERITXELL YANES // DIRECCIÓ
Neix a Girona l'any 1976. Es diploma en
interpretació a l'Escola de Teatre el Galliner,
completant la seva formació en diferents cursos a
Barcelona, Reggio Emilia, Buenos Aires, entre
d'altres.
Ha participat com a actriu en diferents
espectacles teatrals: Pòsit de Marti Torres (2021),
Elda & Daniel de Llàtzer Gacia (2020), Llibràlegs V
de Jordi Casanovas (2021), Una dent sota el coixí de Cristina Clemente (2021),
Compartir Ubicació de Cristina Clemente i Marc Angelet (2019) Credoinunsolodio
dirigit per la Rosa Maria Sardà (2019), Dolors, la primera sèrie al teatre dirigida per
Sergi Belbel i Cristina Clemente, una coproducció del Teatre Lliure i
MeriYanesProduccions (2019). Llibràlegs III i IV una producció de Temporada Alta i
dirigit per Marilia Samper i per la Leo Castro(2015-2019). Kilòmetres , dirigit per
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Marilia Samper (2015) El carreró de les Bruixes de Meritxell Yanes i Toni Albà amb
direcció de Toni Albà (2014-2015), El Balneari Direcció d’Albert Prat i dramatúrgia
de Marc Artigau (2013), MGOGORO direcció de Mentidera Teatre i dramatúrgia de
Jaume Policarpo, Carol Lòpez, Rosa Maria Sardà i Matias Feldman (2012), TOT
Direcció i dramatúrgia Rafael Spregelburd (2010-2011), Novembres ( monòleg) text
de Dostoievski i direcció de Pere Puig (2009-2010). La Festa, te xt i direcció de
Jordi Prat (2009), Petó Públic text d'Àngel Burgas i direcció de Rosa Maria Sardà
(2008- 2009), Bondat d e Michael Redhill i direcció Pere Puig (2007-2008). Lúcid
direcció i dramatúrgia Rafael Spregelburd (2006-2008). Miniatures Violentes,
direcció i dramatúrgia de Victòria Spunzberg (2006-2007). La vetlla fúnebre, dirigit
per Jordi Vilà (2005-2006). La casa del darrera, dirigit per Cristina Cervià
(2005-2011), entre moltes d'altres.

DAVID MARCÉ // INTERPRETACIÓ

Nascut a Esponellà, es llicencia en Comunicació
Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona, i en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre.
En televisió, forma part de l’equip d’actors de
Polònia de TV3 des de l’any 2014, i del Club
Súper 3 des del 2010

ns al 2020. També ha

participat en sèries nacionals com Tiempos de
Guerra, d’Atresmedia i dirigida per David Pinillos,
El día de Mañana dirigida per Mariano Barroso per
Movistar+, o a la TVmovie Verdaguer, l’enigma dirigida per Lluís Maria Güell per
TV3 i TVE.
En teatre, entra a formar part de la Companyia Dei Furbi l’any 2008 amb la que va
estrenar Asufre!, La Flauta Màgica i Trilogia Mozart sota la direcció de Gemma
Beltran. També ha treballat amb Josep Maria Pou a Truca un inspector al Teatre
Goya de Barcelona. Al Teatre Nacional l’hem pogut veure a Una història catalana
dirigida per Jordi Casanovas, o La rosa tatuada sota la direcció de Carlota Subirós,
o L'hèroe dirigida per Lurdes Barba. El 2020 estrena Els somnàmbuls al Festival
Temporada Alta, escrita i dirigida per Llàtzer Garcia.
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ANDREA PORTELLA // INTERPRETACIÓ
Llicenciada en interpretació a l’Institut del Teatre
de Barcelona. Dins la seva experiència
professional amb diferents directors i
companyies, en teatre destaca: “El Silenci dels
Telers” estrenada el 2020 i actualment en gira,
“Troia, una veritable Odissea” de la companyia
Cor de Teatre; “El Somni d’una Nit d’Estiu” versió
de la companyia Els Pirates; “La noia de la
Làmpada” de Marta Aran representada a la Sala
Flyhard, “Purga” dirigida per Ramon Simó al
Teatre Nacional de Catalunya; “Bartolomé Encadenat” de Sanchis Sinisterra
representada al teatre Grec de Barcelona; “Cyrano de Bergerac” amb direcció
d’Oriol Broggi representada a la Biblioteca de Catalunya i al Centro Dramático
Nacional, entre d’altres muntatges.
En televisió ha treballat a les series de TV3 “Com si fos ahir”, “La Riera” i “Kubala,
Moreno i Manchón” i a series d’altres cadenes com “Sé quien eres” de T5 o
“Centro Mèdico” de TVE.

LAURA PUJOLÀS // INTERPRETACIÓ I VESTUARI
Actriu banyolina (1988) resident a Barcelona, es
gradua en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de
Barcelona (2014). També té formació en música
(violoncel i cant) i dansa contemporània. La seva
primera oportunitat teatral professional arriba
amb “Dinou” de Ferran Joanmiquel i dirigida per
Carles Fernández. Posteriorment ha estat
compartint projectes amb diferents directores i
directors de l’escena catalana com Llàtzer Garcia,
Anna Roca, Carles Fernández, Alberto Díaz

i

Albert Prat, entre altres.
El passat més de març va estrenar “CONFINS”, un espectacle multidisciplinar que
es va poder veure a la Sala La Planeta. En teatre destaca “ELS SOMNÀMBULS”
escrita i dirigida per Llàtzer Garcia estrenada dins el marc de Temporada Alta
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(2019) i properament en gira per Catalunya. L’especacle familiar, “EL SENYOR
PETIT”, dirigit per Anna Roca a Temporada Alta (2018) “PARAULES D’AMOR” a la
Seca Espai Brossa i la Gleva (2016/2018) dir. Joan Ollé, “EL LLARG DINAR DE
NADAL” al Maldà Teatre (2017) dirigit per Alberto Díaz, "ENTRE VIATGES I
FLORS", espectacle de Teatre-Dansa amb textos de Mercè Rodoreda i dirigit per
Natàlia Vignatti i Jordi Ribot al Mercat de les Flors i al Maldà Teatre (2017). ”DESIG
SOTA ELS OMS” al TNC (2017) i “EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU” al TNC (2014)
dir. Joan Ollé. "NO EXIT" de Jean Paul Sartre al Teatre Akadèmia (2017) dir.
Loredana Volpe. “LA COL·LECCIÓ” a la Sala Beckett i Temporada Alta (2015)
dirigida per Albert Prat.
LA TERRA OBLIDADA” a la Sala Atrium (2013) dir. Llàtzer Garcia i “DINOU” a la
Sala Beckett i Temporada Alta (2011) dirigida per Carles Fernández.
Els seus inicis en el món de la televisió són amb la teleserie de Tv3 “Com si fos
ahir” (2019) i també ha participat en diferents curtmetratges i espots publicitaris.

GENÍS CASALS // INTERPRETACIÓ
Actor format a l’Aula de Teatre de Banyoles
(2004-2011) i en altres cursos especí cs: Teatre
gestual amb Jordi Puntí (2013-2015),
Interpretació i text amb Joan Solana (2011-2013),
Coneixement de la veu amb Ferran Frauca,
Humor gestual amb Marcel Tomàs, Treball físic de
l’actor amb Mireia Vallès (2013-2015), Teatre
gestual amb Toni Albà (2015) i Clown amb Pep
Vila (2016). Alumne de El Galliner, de Girona
(2015-2017).
Membre fundador de la companyia de teatre El Vol del Pollastre (2009) i implicat
com a actor i productor de tots els seus espectacles: “Júlia?” (2010-2013), “De
petits tots matàvem formigues” (2013-2014), “XX anys del Teatre Municipal de
Banyoles” (2015), “Et Planto” (Temporada Alta 2015) i “Spender” (Temporada Alta
2017). Els quatre primers projectes amb la dramatúrgia i direcció de Clàudia Cedó,
i l’últim amb dramatúrgia i direcció de Llàtzer Garcia. Actualment en gira amb
“Contes 1.0”, d’Anna Roca (Premi al millor espectacle familiar de la Mostra
d’Igualada 2017) i amb “Els Somnàmbuls” espectacle per adults amb dramatúrgia i
direcció de Llàtzer Garcia estrenada al Temporada Alta 2019.
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També ha treballat com actor en altres espectacles: “Axolots” de Joan Solana,
“Homenatge a Araceli Claramunt” de Babaus Teatre, “No ens fa falta tenir por” de
la Cia. Kafkiana, “Diner negre” amb direcció de Salvador Duran, “DNI” de Clàudia
Cedó, “Els Pastorets de Banyoles” (2008-2020), en el personatge de Bato. Ajudant
de direcció de l’espectacle “Macbeth” de TeatreBrick. Col·laborador com a actor i
com a gestor del projecte Escenaris Especials (teatre per a persones en risc
d’exclusió social).
Experiència en la docència teatral. Professor de l’Aula de Teatre de Banyoles
(2013-2020) i professor de teatre d’Escenaris Especials (2018-2020), entre d’altres.
Des del curs 19/20 agafa la coordinació de l’Aula de Teatre de Banyoles.

TERE SOLÀ // INTERPRETACIÓ
Treballa com a professora de teatre a “Aula de
Teatre” de l’Ajuntament de Banyoles i a diverses
escoles del Pla de l’Estany.
Com a actriu destaquen “Contes 1.0” dir. Anna
Roca (Premi del públic La Mostra d’Igualada) “El
Senyor Petit” d’Anna Maria Ricart (Temporada
Alta 2019) “A la Fresca” Cia. Anna Confetti.
És membre de la companyia Teatrebrik des de
1998, amb la qual han estrenat espectacles com :
Edmond, de David Mamet. Insults al públic
( dirigida per Ferran Frauca), Després de la pluja (Premi Diputació a millor
interpretació),
El somni d’una nit d’estiu, Despertar-se (Participació Mostra de teatre a Barcelona
Sala Becket). El Coronel Ocell (dirigida per Xicu Masó), Pervertimento (dirigida per
Xicu Masó i 2n premi Caixa Manlleu), El Tinent d’Inishmore (sala Versus de
Barcelona), Yvonne princesa de Borgonya (Festival Temporada Alta de
Girona).,Macbeth (La Seca-espai brossa 2018).
També ha participat en altres espectacles com: L’intrús, Dir. Joan Solana, Entre
lladres i pintors, Dir. Joan Solana, Les conquestes de l’Albert, Fiils de la mare
Russia, Dir. Jordi Sala, Fumm,fum,fum. Cançons de Perduda, Dir. TresQuars,
Xaferderies. Dir. Jordi Sala, Diner negre, Dir. Salvador Duran, Fora de servei, Dir.
Joan Solana.
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MARC PANEQUE // ESPAI SONOR
Compta amb una experiència de 30 anys en el sector de l’espectacle. En aquest
temps ha treballat com a tècnic de so de directe en música, teatre, dansa i actes de
tot tipus. En els últims anys també ha desenvolupat feines com a tècnic de gravació
en estudi i en directe per a música, cinema i publicitat. També com a responsable
de so en diversos festivals i com a tècnic de diversos artistes d’àmbit nacional i
internacional. Ha treballat com a tècnic de so o creant espais sonors de diverses
bandes o companyies teatrals,

ns i tot televisió, on destaca: el grup “Berri

Txarrak” o “The Pepper pots”, la companyia de Dansa “Mal-Pelo”, la companyia
“La Fura dels Baus”, Sonorista al programa “Quin País” de Tv3, la companyia de
dansa “Deambulants”. Ha treballat amb directors com Xicu Masó, Llàtzer Garcia o
Miquel Gòrriz, entre d’altres. A part ha exercit de cap tècnic o coordinador tècnic a
diferents espais com: Festival de Cap roig, Senglar Rock, Auditori de l’Ateneu de
Banyoles, l’Acampada Jove o al festival Porta Ferrada entre molts d’altres.

AUGUST VILADOMAT // IL·LUMINACIÓ
Va començar l'any 1995 com a tècnic de so i llums, microfonista en gires de grups
com Sopa de cabra, Comando Moriles, Dr. Calypso, etc. A nals dels 90 comença a
treballar al teatre de Banyoles i després al teatre de Salt. En aquesta època coneix
al director Xicu Masó i passa a ser el seu il·luminador i tècnic ns a dia d’avui. Deixa
el teatre de Salt l'any 2003 per anar a la companyia de dansa Malpelo on fa la
funció de cap tècnic i il·luminador. A part d'això, treballa fent il·luminacions amb
molts altres directors com Miquel Torrent, Xavier Pujolràs, Àlex Rigola, Cristina
Cervià, Joan Solana, Pere Puig, Rosa Maria Sardà, Marilia Samper, Carol López,
Llàtzer Garcia, Ivan Morales, Lurdes Barba, Joan Maria Segura etc. L'any 2010
funda l'empresa Punt de Fuga, logistica tècnica d’espectacles S.L.

LLUÍS NADAL “KOKO” // ESPAI ESCÈNIC
Titulat en FP1 Fusteria i es forma com a escenògraf amb Pep Oliver. Des de gener
del 2010 és membre fundador de l’empresa Punt de Fuga, Logística Tècnica
d’Espectacles S.L. Ha treballat, entre d’altres, amb: Joan Solana, Xicu Masó, Miquel
Gorriz, Llàtzer Garcia, Clàudia Cedó, Cor de Teatre, Companyia de Comediants
Kafkiana, Companyia Pocapuc Teatre, Teatrebrick, Jordi Sala, Pep Gómez, Salvador
Duran, El Vol del Pollatre, Escenaris Especials, Pere Puig, Punt Produccions,
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etc.Treballar a Barcelona com a cap de construcció de decorats de diverses
pel.lícules, sèries televisives, programes de televisió i video-clips, entre molts
d’altres: Porca Misèria (TV3) , El mundo de Chema (Cuatro TV), La via Augusta
(TV3), Tretze anys i un dia (TV3), Sagrada família (TV3), Les veus del Pamano (TV3 i
TV1), Gavilanes (Antena 3TV), KMM (TV3), El gran nord (TV3), Olor de colònia
(TV3), 39+1 (TV3), Cuina bé amb l’Isma (TV3) …

ARNAU NADAL // PRODUCCIÓ EXECUTIVA I AJUDANT DE DIRECCIÓ
Ha treballat portant la producció executiva d'espectacles com: Els somnàmbuls de
Llàtzer Garcia. Dir. Llàtzer Garcia, Temporada Alta - Espai Brossa (2019), Dolors de
Sergi Belbel, Cristina Clemente i Eulàlia Carrillo. Dir Sergi Belbel i Cristina
Clemente. Teatre Lliure (2019), El Senyor Petit d’Anna Maria Ricart. Dir. Anna Roca.
Temporada Alta (2018), Spender de Llàtzer Garcia Dir. Llàtzer Garcia, Temporada
Alta (2017), El Metge de Lampedusa d’Anna Maria Ricart Dir. Miquel Gorriz. Teatre
Lliure, Temporada Alta (2017), Contes 1.0 d’Anna Roca Dir. Anna Roca. Premi del
públic a La mostra d’Igualada (2016), Et planto de Clàudia Cedó Dir. Clàudia Cedó.
Temporada Alta - Teatre Tantarantana (2015), De petits tots matàvem
formigues de Clàudia Cedó Dir. Clàudia Cedó (2013).
Ha creant l’espai sonor de: Compartir Ubicació de Cristina Clemente i Marc
Angelet (2020) Espectacle online, Els somnàmbuls de Llàtzer Garcia. Dir. Llàtzer
Garcia Temporada Alta - Espai Brossa (2019), Dolors de Sergi Belbel i Cristina
Clemente. Dir Sergi Belbel i Cristina Clemente. Teatre Lliure (2019) Espai creat
conjuntament amb Carles Cors, Food-Truck de Joan Gomez. Dir. Joan Gomez
(2019), El Senyor Petit d’Anna Maria Ricart. Dir. Anna Roca Temporada Alta (2018).
Espai creat conjuntament amb Marc Paneque, El compte Arnau adaptació i direcció
de Joan Solana (2018), Spender de Llàtzer Garcia Dir. Llàtzer Garcia Temporada
Alta (2017), Contes 1.0 d’Anna Roca Dir. Anna Roca. Premi del públic a La mostra
d’Igualada (2016), Júlia? de Clàudia Cedó Dir. Clàudia Cedó. (2011).
Ha creat la il·luminació de: “Una dent sota el coixí” de Cristina Clemente, FoodTruck de Joan Gomez. Dir. Joan Gomez (2019), No se n’ha parlat prou de Cor de
teatre Dir. Laura Pla (2019), El compte Arnau adaptació i direcció de Joan Solana
(2018), entre d’altres.
Ha dirigit Una dent sota el coixí de Cristina Clemente. Sala Beckett 2021, Pintors i
Combat musical, dues propostes de petit format (2020) juntament amb Laura
Pujolàs i Genís Casals i l’espectacle musical de l’arribada dels Reis de l’Orient a
Banyoles (2021).
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A part ha treballat com a Cap de sala de l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles, la
Factoria d’arts escèniques de Banyoles i el teatre Municipal de Banyoles. Ha
treballat en festivals com (a)phònica, Estunart, White Summer, Gastromusical de
L’escala, Nit de Bosc entre molts d’altres. I en gires
d’espectacles
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11_CONTACTE

Punt produccions teatrals, S.L.
Arnau Nadal
610 152 934
info@puntproduccions.com
Carrer Canal, 19, baixos
17820, Banyoles
www.puntproduccions.com
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