
Tot Plegat



Sinopsi

En un espai mòbil que es plega i es desplega, s’hi apleguen tres comediants que 
volen presentar l’espectacle. Però ai, no se’n surten!

Una taca perillosa al terra, uns cubells i fregadores multiusos, un ninot desobedient, 
un presentador que perd el cos i l’enteniment, uns cantants descoordinats, unes 
escombraries rebels, i un mag a qui prenen el pèl, els trucs i tot el que es pugui 
arreplegar! fan que Tot  Plegat sigui l’espectacle que mostra el desplegament més 
esbojarrat de Teatre Mòbil.

No us el podeu perdre!
Quedareu plegats de riure!
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Fitxa  artística



Fitxa  tècnica

Mides escenari: 8 x 8 x 4
Les mides i el muntatge són adaptables. 
Consultar amb la companyia. 

Durada espectacle: 60 min
Muntatge: 2h30m
Desmuntatge: 1h

il·luminació
Consultar plànol 

So
Taula de so amb:
· 4 línies de micro
· 8 entrades de línia
· 1 enviament auxiliar

Responsable tècnic companyia: Pep Maria Martínez



Teatre Mòbil es funda a la ciutat de Manresa l’any 1984, quan Marcel Gros, Atilà Puig i Jordi Girabal deixen el 
grup de teatre El Setrill per produir els seus propis espectacles. Actualment la companyia està formada per Atilà 
Puig, Jordi Girabal i Marc Fonts.

Des dels seus inicis Teatre Mòbil ha apostat en els seus espectacles per l’humor dirigit al públic familiar. Inspirant-
se en la tradició del pallasso, Teatre Mòbil ha adaptat el seu llenguatge al teatre, combinant espectacles de 
números amb altres de línia argumental, sense perdre mai de vista el públic al qual van adreçats.

Teatre Mòbil va ser companyia convidada a la Setmana de la Cultura Catalana de Frankfurt l’any 2007 per repre-
sentar “COLOSSAL” dins el cicle de teatre infantil i juvenil a l’Internationales Theater Frankfurt.

L’espectacle “REPRÍS” va ser present a la programació del Teatre Nacional de Catalunya del 22 d’abril al 16 de 
maig de 2010.

“Les TRIFULGUES dels Germans Garapinyada” va guanyar el Premi al Millor Espectacle de la Mostra de Teatre In-
fantil i Juvenil d’Igualada 2011, i el Premi Xarxa de Palau Solità i Plegamans al Millor Espectacle de la Temporada 
2011-2012.

“Sense Solta” va guanyat el Premi al Millor Espectacle de la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada 2013

“Tot Plegat” és el setzè espectacle de la companyia..

En aquests anys d’existència ha actuat a Circuits Xarxa, Rialles, campanyes escolars, festes majors, programa-
cions d’ajuntaments... Ha participat en diverses ocasions en Festivals com:

Fira de Tàrrega, FETEN (Gijón), Festival Internacional de Teatro y Música de San Javier, Festival de Pallassos de 
Cornellà, Trapezi de Reus, La Mostra d´Igualada, Festival de Pallassos de Xirivella, Fira Mediterrània de Manresa, 
Festival Grec de Barcelona, Festival Ple de Riure del Masnou, Fira del Circ de la Bisbal d´Empordà.

Teatre Mòbil forma part del repartiment de “Llibertat” de Santiago Rusiñol i dirigida per Josep Maria Mestres, 
representada al Teatre Nacional de Catalunya durant la temporada 2012-2013.

L´abril de 2013, la companyia va entrar a formar part de la plataforma professional Scena Centro - projet euroré-
gional Midi-Pyrénées/Catalogne/Languedoc-Roussillon/Illes Baléares est une plateforme de circulation artistique 
pour la création et la diffusion des Arts Vivants à destination du jeune public.
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Contacte:

 Teatre Mòbil - Eli Guasch
 teatremobil@teatremobil.com
 Tel: 938774679 / 689136943
 www.teatremobil.com



Companyia membre de Scena Centro - plataforma euroregional de creació i difusió de les arts escèniques
destinades al públic infantil i juvenil

 Companyia membre de l’Associació Professional de teatre per a tots els públics de Catalunya


