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Tots els espectacles es faran  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HI HA RES MÉS AVORRIT QUE SER UNA PRINCESA 
ROSA?

Mosica Mix (Paco Mir)

La Carlota és una Princesa Rosa que, per molt que li 
diguin que ha nascut per ser Princesa Rosa, no vol ser 
Princesa Rosa. Aquest fet, insòlit en una monarquia de 
les de tota la vida, trastorna la vida quotidiana de 
palau fins que la Carlota aconsegueix convèncer a 
tothom que els temps han canviat i que les nenes, com 
els nens, poden aspirar a ser el que vulguin: 
astronautes de coves, caçadores de dracs o qualsevol 
cosa més interessant que ser una avorrida Princesa 
Rosa.
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CONTES DEL MÓN DE LES GERMANES BALDUFA

Tanaka Teatre

Les germanes Baldufa viatgen en un tren mític de llarg 
recorregut: el Transsiberià. Amb els souvenirs que 
porten a les seves maletes, i amb música, colors, 
olors, cançons i moltes sorpreses, recorden tres 
històries tradicionals que han viscut en diferents 
racons del planeta: una màgica història d’amor de 
l’Índia, una dolça rondalla de Tailàndia i un esbojarrat 
conte ple de ritme i humor de la Costa d’Ivori. Tres 
històries de convivència que amaguen un missatge per 
la reflexió. Amb molt d’humor i la participació de 
petits i grans esbrinaran el missatge que s’amaga 
darrere cada conte fins arribar a la seva destinació. Viu 
una aventura trepidant sobre els rails de la fantasia!
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EL COMEDIANT

Cascai Teatre (Marcel Tomàs)

El comediant, l'últim espectacle de Marcel Tomàs 
«clown, mim, actor polifacètic, showman, cantant i 
pillastre» és, com ell mateix, un fantàstic «totum 
revolutum», un ingeniós i divertidíssim espectacle. El fa 
amb humor, música, teatre d'objectes, improvisacions, 
imaginació al poder i un histrionisme elegant, però 
també hi trobem poesia, crítica, reflexió i un gran gran 
sentit de l'humor, hereu de la millor tradició del 
cabaret. Un artista polifacètic, atípic, que en aquest 
muntatge reivindica el sentit pur de l'espectacle i la 
seva capacitat de meravellar, sorprendre i fer riure a tot 
aquell que decideix asseure's al pati de butaques. Mai 
més ben dit: «A l'escenari, amb tots vostès i al seu 
servei... "un truhán y un señor" amb jaqueta de 
lluentons inclosa.»
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