Dossier d’espectacle

Plàstic-tic-tic!
d’El Triangulista

Dossier d’espectacle

Plàstic-tic-tic!
Edat recomanada:
escolars (de 6 a 12 anys); en obert (públic familiar).
Durada de l’espectacle: 50 minuts.
Data d’estrena: 26 d’octubre de 2019, dins del RRRR! Festival
d’Art i Reciclatge, al Teatre del Raval de Gandia.

L’artista escènic Francesc Burgos (Tavernes de la Valldigna) i Ximo
Vidal (Gandia), director teatral i membre de Pluja Teatre, s’ajunten
en aquesta nova aventura anomenada Plàstic-tic-tic!. Un treball
intergeneracional i multidisciplinar que ha comptat amb la co·laboració
de Jordà Ferré (Barcelona), escenògraf i director de la companyia
internacional Antigua i Barbuda, encarregat de fabricar les dues peces
d’autor d’aquest espectacle. Per una banda, ha construït el tricicle,
que és la casa i instrument d’El Triangulista; i per l’altra, el xoriguer
autòmat, company d’aventures del nostre protagonista.
Plàstic-tic-tic! és un espectacle per a tots els públics, el qual pot ser
exhibit tant en un context escolar, com familiar o d’esbarjo.
A més a més, té una forta simbologia poètica i ambientalista, tant pel
missatge que l’envolta, com per l’estètica retrofuturista. Nogensmenys,
els elements escènics, ja esmentats, i el vestuari, dissenyat per
Maria Almúdever (València), estan concebuts sota els preceptes del
reciclatge i de la reutilització de materials. Finalment, paga la pena
remarcar de nou el caràcter multidisiciplinar de la peça, on hi trobem
teatre de text, d’objectes, d’ombres i gestual; clown; música en directe;
i ambientacions sonores, com a principals ferraments creatives.
Aquest projecte ha estat esperonat per LaCasaCalba i el Teatre del
Raval de Gandia, en el marc de l’RRRR! Festival d’Art i Reciclatge,
i ha comptat amb el suport de l’Institut Valencià de Cultura de la
Generalitat Valenciana.

Sinopsi de l’espectacle
El Triangulista, cansat de la vida
moderna, s’ho ha deixat tot. Fins i
tot, l’orquestra filharmònica on era
percussionista titular. Ara viatja
amb Pep el Xoriguer, un ocell ben
espavilat. Tots dos tenen un objectiu
imminent: recollir els plàstics que
embruten boscos i suren per l’aigua
de rius i oceans. Però també volen
viure aventures, conèixer altres mons,
establir noves amistats. Senyores
i senyors, xiquets i xiquetes, ací
comença el primer capítol, un viatge
iniciàtic, d’una saga que vorem on els
durà, on ens durà. Bon viatge!

Fitxa artística

Autoria: Ximo Vidal i Francesc Burgos.
Intèrprets: Francesc Burgos (El Triangulista) i Ximo
Gonga (Pep el Xoriguer).
Direcció escènica: Ximo Vidal i Francesc Burgos.
Mirada externa: Ruth Palonés.
Espai sonor, composició i enregistrament musical:
Francesc Burgos.
Màstering: Tony Garcia.
Veus en off: Ruth Palonés (narradora); M. Josep
Gonga (dona del tractor); Isabel Cogollos (teuladí);
Santiago Tormos (ànec); Lluna Burgos i Mariona
Cogollos (estornells); Sílvia Pérez (mussol); Ximo
Vidal (Ramonet de Colau); Ximo Gonga (Pep el
Xoriguer); Francesc Burgos (El Triangulista).
Escenografia: Jordà Ferré (Antigua i Barbuda).
Attrezzo: Francesc Burgos, Vicent Almar
i Ángel Di Stéfano.
Vestuari: Maria Almudéver.
Il·luminació: Ximo Gonga.
So: Santiago Tormos.
Producció executiva, comunicació i premsa:
Sílvia Pérez.
Assessorament lingüístic: Núria Soler.
Fotografia: Xepo WS.
Vídeo: Vicent Almar.
Disseny gràfic: Baptiste Pons.
Disseny logotip: Carlos Vidal.
Dossier didàctic: Cristina Muñoz.

Més informació
www.triangulista.com
www.lacasacalba.org
www.teatreravalgandia.org
www.rrrrfestival.org

Contacte i contractació

Tel. 962 866 532
info@lacasacalba.org
contractacio@lacasacalba.org

Una producció de:

Amb la col·laboració de:

