PRESENTA…

El barret màgic
Teatre musicat
Espectacle de petit format

SINOPSI
El barret màgic
El Joan i la Silvia es coneixen gràcies a un barret màgic trobat per

casualitat en mig del carrer. Engrescats emprendran un viatge en
bicicleta per no fer malbé el planeta i tot cantant passaran per la
selva del Brasil, muntaran en elefant per la Índia, coneixeran la
muralla Xina i es deixaran seduir pels ritmes de l’Àfrica. Un dia però,
arribaran a una ciutat gris, on els colors, el joc i cantar està prohibit.
Descobrir el perquè de tanta prohibició i tanta por els farà conèixer la
Shundor, un personatge entranyable que necessita ajuda. El Joan i
la Silvia provaran d’ajudar-la però sobretot descobriran que conèixer
coses noves és molt emocionant.
Espectacle de petit format per a públic escolar i familiar que
combina el teatre, la música en directe i el circ. Amb frescor i bon
humor aquest espectacle aferrat a la educació en valors ens ajudarà
a qüestionar les nostre pors.

FITXA ARTÍSTICA:
Intèrprets: Joan Trilla, Silvia Pérez
Músic: Joan Trilla (guitarra, percussió i veus)
Silvia Pérez (veus)
Idea original: Xell Esparrach, Cia. Capicua
Música:
Cançó “La bicicleta” : Xesco Boix
Cançó “Si no saps què fer” Pop. Americana,
lletra Cia.Capicua

Cançó “Volo ben Alt”: Àngel Daban
Cançó “L’aranya”: Xesco Boix
Cançó “L’home gris”: Dani Moreno
Cançó “Els colors”: Jaume Barri

Cançó “Shundor”: Cia. Capicua

FITXA TÈCNICA:
Durada: 50 minuts

Muntatge: 1 hora
Desmuntatge: 40 min
Escenari: 3x3 i 3m d’alçada
Il·luminació i so: Corrent a peu
d’escenari
Sala i carrer

QUI SOM?
Cia. Capicua
Companyia Capicua és una companyia de teatre-circ que neix el 2008. Es caracteritza
per fer animacions i espectacles de petit format que s’adapten a gairebé a tots els
espais. Espectacles que acosten la música i un tast de circ per a tota la família.

El Joan Trilla és una d’aquelles persones que neix músic i que no ha parat de formarse amb mestres de cant i guitarra fins que ell mateix se n’ha fet un. Després de molts
anys de treballar amb els més joves i aprendre les seves inquietuds i motivacions s’ha
atrevit a parlar-los des de l’escenari.

La Silvia Pérez és el motor de Capicua, llicenciada en Art Dramàtic Institut del Teatre
de BCN (2004-2008), havent passat per l’escola de Circ Rogelio Rivel i el
Conservatori Municipal de Música de BCN, es disposa a fer els espectacles de collita
pròpia amb la seva pròpia companyia.

CONTACTE:
cia.capicua@gmail.com
669602714

