
CODI  POSTAL  OO 
 

un espectacle de sala 
per a tots el públics 

FERRAN BAILE: 
Otro bello espectáculo, cuidado en todos sus 
detalles y que se ve con pleno agrado 
cualquiera que sea la edad del público 

JOSEP MARIA VILAPLANA: 
Molt ben posada en peus, amb un teatre 
gestual, una estètica molt acurada i unes veus 
en off impecables.  
Una bona història, molt neta de coses sobreres i 
ben rodada.  



Benvinguts a la oficina de  
CODI  POSTAL  OO, una oficina molt especial  

on arriben cartes i paquets de tots els racons del món.  
 

perquè li expliquis... només cal que ho escriguis en una 
carta i les carteres  Ruth, Maria i Mireia  faran que 

arribi a bon port! 



Voleu llegir-les? 

En aquesta oficina descobrirà òries:  
 

 
Una experiència màgica i única en el món de la comunicació. 

  
 
  



…Un món màgic ple de poesia 
visual… 



al ninot de neu 
que va marxar 

quan va arribar 
la primavera... 

Cartes especials: 



Cartes que parlen:  
 
   de la distància... 



  viatge pel mar… 



 
molt difí … 



 
 

I a més a més, tothom qui entra a la oficina de CODI  POSTAL OO  
podrà viure una experiència única on serà partícip  

 



 
i al final… 
 
Escriure una 
carta. 

Cada espectador podrà escriure una carta 
i tirar-la a la bústia de CODI  POSTAL OO.  
 
Despré à un missatge únic i 
especial d' algú desconegut que ha passat 
per la oficina de CODI  POSTAL OO i ha 
deixat el seu missatge. 



Fitxa tècnica 
 
Durada: 5O minuts 
Edat: A partir de 3 anys 
Espai escènic:  

 
Idiomes: català, castellà i 
euskera. 
 
 
Càmera negra. 

 
 

Fitxa artística: 
 

Actrius: Anna Farriol, Xavi Salavert  
i Mireia Fernàndez. (Tècnics en escena)  

Titelles i escenografía: Engruna Teatre 
 Màscares: Iria Roibàs 

Composició musical: Albert Ciurans 
Fotografia i cartell: Roser Blanch 

Veus en Off: Joan Solé, Marc Rius, 
Maria Rosa Olivé, Laura Sarri, Dani Peig,  

Pol Rosselló, Guillem Fernàndez, Òscar Camí,  
Judit González, Ruth Garcia. 

Assessorament en la direcció i revisió del text: 
Jordi Palet, Oriol Puig i Roser Blanch 

Producció: Engruna Teatre 
Agraïments: Núria Olivé, Jordi Berch, Xavi Salavert,  

Toni Fernàndez, Maria Garcia, Juan Manel Garcia, Llàtzer 
 

 
 
 
 



Contacte: 
www.engrunateatre.com 

engruna@engrunateatre.com 

 

 
Distribució:  OO34 649 2OO 4O7 

Administració:  OO34 651 10 99 46 
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