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Un vell conte renovat a mida gegant,
‘gamberro’ i ple de tendresa.

Sinopsi
Els tres porquets del famós conte popular s'han fet grans i ara se'ls veu pels carrers de la ciutat,
buscant una nova casa. I de pas, fent alguna broma al vell llop, que ja no bufa com abans. Després de
tants anys es podria dir que són vells amics i tot s'ha convertit en un joc!
Un vell conte renovat a mida gegant, ‘gamberro’ i ple de tendresa.
Teatre de carrer itinerant.

Descripció
Espectacle de joc d'impacte urbà i d'interacció amb el públic, dirigit a tots els públics, al voltant del
conte popular “Els Tres Porquets”.
Els porquets representen tipus diferents de realitats de la nostra societat i es mouen amb els materials
per a construir les seves cases. El Llop és el motor que els fa moure per l'espai públic. Es mostra com
un llop que ha envellit i la relació d’amor i odi amb els porquets, on el joc predomina la seva relació.
No es criminalitza cap personatge ni es pretén decidir qui és el bo o dolent en aquesta història; que
com en la societat actual està plena de matissos de grisos.
Un espectacle itinerant que explora la mitologia i fantasia pròpia de contes populars, inspirat en un
dels més coneguts en l'imaginari mundial. Carregat de tendresa, molt dinàmic i visualment divertit.
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Fitxa artística

Direcció:
Jordi Pedrós Miquel
Visió externa:
Xavier Manuel
Repartiment:
Jordi Pedrós Miquel
Cristina Garcia Martínez
Aitana Giralt Boira
Saray González Claveria
Marc Cartanyà Pena
Alícia Buil Sánchez
Erik Varea del Pino
Eloi Ponce Cabrera
Disseny i construcció:
Joan Pena - Plancton Escena
Costura:
Goretti Herrero
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Fitxa tècnica

Durada: 60 minuts
Opció de 2 actuacions de 30’.
Espectacle itinerant de teatre amb
aturades per realizar accions i
escenes.

Necessitats tècniques

Espai per canviar-se
Lloc d’aparcament per a una
furgoneta
Visita al recorregut per preparar
possibles interaccions amb l’espai,
comerços o veïns.

Tràiler promocional: https://youtu.be/ywulEai_H0g
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Calendari d’actuacions

10/05/2019: Estrena comercial. Parc dels Somriures, Lleida
12/05/2019: Castellserà, Festa del Bandoler
22/08/2019: Les Jeudis de Perpignan (França)
28-30/09/2019: Chuncheon Puppet Festival (Corea del Sud)
18-20/10/2019: Estrena per professionals. FIET, Vilafranca de Bonany (Mallorca)
10/11/2019: Viladecavalls, Festa Major.
16/11/19: Sant Feliu de Llobregat
24-29/12/19: Carpentras (França)
05/01/2020: Almacelles
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Campi Qui Pugui
La companyia Campi Qui Pugui neix l’any 2008 fruit de la passió de dues persones per crear i
compartir teatre. La companyia està fundada i dirigida per l’actor Jordi Pedrós i l’actriu Cristina
Garcia, formats en diferents mètodes teatrals a escoles de París, Barcelona i Lleida.
La nostra experiència anterior en altres companyies de teatre infantil de llarga trajectòria
alimenta el nostre entusiasme i decidim crear els nostres propis espectacles; tractant al públic
d’una manera propera i divertida, creant imatges i personatges visualment atractius que
transportin a altres realitats, combinant tècniques de màscara o titelles amb teatre gestual o de
text.
Per nosaltres és important buscar els punts en comú entre tots els públics, amb un tipus
d’humor i aspectes visuals que puguin arribar a diferents edats i persones de diferents orígens;
despertant l’infant que portem dins.
Hem treballat amb els nostres espectacles en més de 15 països de tot el món:
Austràlia, Canadà, Xina, Corea del Sud, Dinamarca, Regne Unit, Alemanya, Romania…
Allò que ens uneix és més important que les diferències; i en les emocions i la infància, no
existeixen.

