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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
“Momo” és un espectacle de
creació, fet a foc lent, on el
protagonista és el temps, la mirada,
la poesia visual. És una reflexió
sobre el nostre ritme davant la vida.
Quant fa que no t' atures una estona
i et dediques a estar, sense fer res,
badant, encantat, mirant la gent
com passa, escoltant els sons del
carrer,....?
- Ara no puc! No tinc temps ! Quan
em jubili ,potser!
Realment el temps es pot perdre? I
on va a parar si es perd?
Vivim i eduquem els nostres fills de
pressa. Volem que parlin anglès, rus,
xinès..que juguin a futbol, que facin
teatre, i siguin bons en tot,...
Els preparem per al futur, perquè
tinguin una bona feina, una bona
casa,un bon cotxe…Peró no els
eduquem per jugar en llibertat, per
aprendre a relaxar- se, per aturar- se
davant d’un amic i simplement parlar
i escoltar-se.
A Momo, de Micheal Ende, hem
trobat la font d’inspiració per a donar
cos a aquesta idea. Qui millor per a
donar valor al verb escoltar?
Aquesta adaptació és un repte per a tot l’equip.
Comencem amb l’escenografia muntada a l’escenari, i a partir de l’espai i els tres
personatges construirem tota la història .
És un espectacle de gran format, adreçat a un públic familiar, a partir de 8 anys.
El públic entrarà dins l’escenografia que tindrà cabuda per a unes 80 persones,
aproximadament. Un jardí abandonat, on es trobarà tres personatges molt
peculiars. Un que es comunica a través de la música en directe, i els altres són el fil
conductor de la història.
És un espectacle d’interior pensat per fer obre l’escenari del teatre, en una sala
polivalent, una nau abandonada…i amb un mínim de 9m x9m d’espai.
La nostra intenció és construir una escenografia totalment autònoma, amb la
il·luminació incorporada, que només necessitem un parell d’endolls del teatre.
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CURRÍCULUMS
En Jesús Arbués, dramaturg i director
Vaig treballar amb en Jesús, fa 3 anys. Ell va saber treure
l’actriu que porto dins, per això és tant important que ell
dirigeixi aquest espectacle on faig un canvi de registre que
només el puc aconseguir amb ell com a director.
Titulat Superior en art dramàtic, especialitat en direcció i
Dramatúrgia per l ‘Institut del Teatre de Barcelona.
Ha creat més de 20 espectacles que han girat per França,
Portugal, Bulgària, Cuba, Mèxic, Santo Domingo,
Argentina, Perú, o el Marroc.
Els més destacats: “Terror y misèria del Tercer Reich”
(Centro Dramático de Aragón),”Habibi/amado” (Festival
Pirineus Sud- Boulevard Festival-Instituto Cervantes de
Casablanca); Direcció Artística de l’Espectacle permanent
Pavelló Aragó Expo Zaragoza.
Els seus espectacles han tingut premis com el Gran Premio
cumbre de las Américas en Mar del Plata, Premi millor
espectacle de la Mostra de Teatre de Barcelona, i han sigut
nominats als premis Max en tres ocasions.

L'Anna Roca, actriu i productora.
Els coneixements d'interpretació de l'Anna es comencen a
recollir a l’Institut Festino Barocco de Barcelona, amb
Manuel L' lllo i Txiqui Berraondo.
Al 1996 crea la cia Anna Roca amb el seu primer
espectacle, “Contes de l'Anna”.
Anys més tard, crea una Escola de Teatre al centre d'Olot,
al centre cultural “Els Catòlics”. En aquests moments,
juntament amb Marta Rius, han creat el taller de teatre
Groc llimona.
Com a actriu ha col·laborat amb la Cia Viridiana d’Osca, en
l’espectacle “I és quan no em plou a sobre, em plou a
dins” dins el projecte 3.0 (Osca,Tournefueille,Olot) dirigit
per Jesús Arbués .
Tot seguit va treballar com a ajudant de direcció i producció
executiva, a l’espectacle“Carretera y manta” sota la
direcció de Jesús Arbués
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Jordi Gilabert, actor.
Curiós i amb moltes ganes d'aprendre i créixer cada dia.
Port més de 15 anys fent teatre per a tots els públics a la
meva companyia, Argot teatre. També he anat fent altres
treballs com a freelance: "Suburbia" Cia Teatre de
l'Eixample (1998), "La Guerra de Troia", Producció La Caixa
(2012-Encara de Gira), dinamitzacions en biblioteques i
escoles, tallers de teatre, visites teatralitzades,...

La Marta Rius, música en directe i actriu.
Sempre m'ha agradat la seva música, i sobretot la veu. Quan
ella canta tot s'atura i tothom l’ escolta. Es com una fada a la
terra.
Acaba d'estrenar el seu disc “ No em deixis caure”com a
“Marta Rius”.
Forma part dels grups “Sol i serena”, “El somni del drac”
i “Els Cecs d’Esterri”
Ha format part dels grups “Les Garberes”,“Decalaix” i
“Els germans rebaixinc”.
Com actriu ha treballat en diferents propostes de visites
teatralitzades a Olot i Torroella de Montgrí amb les
companyies “Anna Roca” i “Laitrum teatre”
respectivament.

La Judith Torres Mitjà, vestuari, objectes i producció.
La següent d’incorporar-se a l’equip. Juntes vam arribar a la
idea de l’espai per a explicar la història. Un jardí botànic
abandonat.
Ella s’ocuparà del vestuari, els objectes i part de la
producció.
Escenògrafa per l’Institut del Teatre de Barcelona
Ha realitzat el vestuari i escenografies per a la cia Las Lo
las, Mentidera Teatre, Pere Solés, Atot Produccions, Cia
Minúscula, Poca Cosa Teatre , com a figurinista ha treballat
amb Juan Carlos Lérida, amb Lluís Baulida, Rafael
Spregelburd, Jordi Purtí i Xavier Fàbrega.
Ha realitzat també feines de producció, regidoria
d’escenaris i venda de teatre.
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Pablo Paz, escenografia
Me'n van parlar molt bé .Després de la primera reunió vaig
pensar que realment era la persona per fer aquesta
escenografia. Tècnic en construcció, i arquitectura
d’interiors i Màster Universitari en Disseny d’interiors a la
Universitat de Salamanca .Ha portat a terme el disseny i la
construcció de diferents decorats, el vestuari i el
desenvolupament artístic de diferents espectacles com per
exemple: “Cop de Rock“ Dagoll Dagom , “Ma, me, mi, ...
Mozart!“ de L’Auditori de Barcelona, “Operetta“ Cor de
Teatre, “L'encarregat“, Teatre Lliure, “A cau d'orella“
Comsona, “Safari Pitarra“ TNC, “Krum“ Festival Grec

Guille Góngora, constructor de l’escenografia
La seva principal activitat actualment és la construcció
d'escenografies per al TNC i per a diferents companyies i
teatres .
Ha realitzat la reparació de tramoies de diferents teatres de
la província de Girona i l’assessorament en la construcció de
noves tramoies.
Ha fet de Director Tècnic de la Gira Teatre Nacional de
Catalunya de diferents espectacles com: El Ball, La nit mes
freda, La Plaça del Diamant , Aigües encantades,....
És professor titular a l’ Escola Superior de Tècniques de les
arts de l’Espectacle de Terrassa.

Jordi Roca, Tècnic de la companyia
Durant 15 anys treballa a Ràdio la Vall, amb programa propi
i amb l’equip tècnic de l’emissora muntant i portant el
manteniment dels equips i de la unitat mòbil .
En el 1998, entro a la Cia de Teatre Anna Roca, com a tècnic
de so i llum. Més tard començo a fer col·laboracions amb
altres companyies de teatre com la Pera Llimonera, Cia. La
Bleda, en Pere Hosta i Viridiana Producciones.
En el 2008 faig un curs de tècnic de so a la sala La Mirona, de
Salt, portant a terme la gravació d’un cd en directe i
posteriorment estant com a tècnic en diferents concerts de
la sala. Puntualment, també he estat com a tècnic amb
grups com Estopa i Manolo Garcia.
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La companyia de teatre Anna Roca
La companyia Anna Roca, porta 18 anys treballant
diferents estils i registres al voltant del conte per nens i/o
adults.
En aquest 18 anys ha creat 7 espectacles de contes
teatralitzats. Uns espectacles que han donant la volta a
Catalunya: “Contes al terrat” , “Can Pere Petit “, “Quan
Jo era Petita”, “Conten cinc” ,”Les sabates noves de
l'emperador”, “La granja més petita del món”.
Al 2010, va produir “Captius” a partir de contes d'en Joan
Barril i sota la direcció de Josep Maria Miró,un espectacle
per a públic adult amb un important gir de registre .
Ara , la companyia, torna a fer un gir recuperant una idea
guardada en un calaix fa temps, crearem un espectacle
sortit del cor. “Momo”
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PROJECTE: L’OBJECTIU

Com a pedagoga teatral alguns dels principals objectius que em marco amb els
alumnes de l’escola de teatre és que aprenguin a escoltar-se , mirar-se , i a estar
en silenci.
Tenia moltes ganes de traslladar aquests objectius a l’ escenari i convertir-los en
un espectacle per a públic juvenil.
M’agradaria que el públic gaudís d’un espectacle que els servís per raonar, per
pensar.
No són uns objectius de ràpid i fàcil assoliment. No pretenc donar respostes si no
crear preguntes que portin a un debat amb la família, amb els amics, amb el seu
entorn….
Aquest espectacle vol ser una reflexió al ritme de vida
que portem, i que fem que portin els nostres fills.
Potser a partir d’aquí haurem guanyat una persona
més al món que sabrà de la importància de parar el
temps i escoltar el silenci

Momo

08:00

(versió lliure de Michael Ende)

PROJECTE: L’ESPAI
L’escenografia intenta reforçar el concepte de l’aturada del temps. Amb la creació
d’un espai recollit i decadent es mostra la lenta digestió del pas del temps en
contraposició a la velocitat amb la que vivim el nostre dia a dia...Amb aquest espai
recollim un moment concret a mig camí entre el passat i el futur, podem veure les
restes d’una edificació al mig d’un jardí botànic a on la vegetació ha començat a
agafar i arrelar…..
És això el que ens ajuda a fer que el públic entri dins un univers poc comú i així poder
explicar millor la nostra història.
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L’AUTOR I LA NOVEL·LA
Michael Ende (Alemanya, 1929 - 1995)
Escriptor de literatura infantil i fantàstica. Els seus llibres han estat traduits a més de
40 idiomes i les seves obres més famoses són Momo i la Història Interminable.
Fill del pintor surrealista Edgar Ende, li proporciona l’accés fàcil al món artístic i
humanístic. Comença a escriure relats a la dècada dels 50 i aconsegueix popularitat
amb l’obra “En Jim Botó i en Lluc el Maquinista” (1962). Posteriorment publica
“Momo” (1973) i “La història interminable” (1979) amb les que torna a rebre el
merescut reconeixement.
Momo
Novel·la de crítica social sobre les societats modernes explicada com a conte de
fades. Remarca el valor de les relacions personals. Contraposa l’aprofitament màxim
del temps de les societats modernes, que només persegueixen el consum insaciable
dels bens que produeixen, i que les acaben destruint.

Momo

10:00

(versió lliure de Michael Ende)

PROJECTE: ELS PERSONATGES
Momo
Aquest personatge l’interpreta l’Anna Roca. Ella viu dins el jardí botànic amb els seus
dos amics Gigi i Beppo. A Momo li agraden les visites i , sobretot, que li expliquin
històries.Sap escoltar els altres.
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PROJECTE: ELS PERSONATGES
Gigi
En Jordi Gilabert fa el personatge de Gigi. Gigi no para de parlar.La seva passió és
explicar històries.
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PROJECTE: ELS PERSONATGES
Beppo
En Beppo l’interpreta la Marta Rius. No és massa xerraire .Prefereix expresar-se amb
els seus instruments abans que parlar per a no dir res.Li encanta la música.
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PROJECTE: LA MÚSICA
La música que composarà i interpretarà per al projecte la Marta rius no pot ser
convencional. Basada en els sons del pas del temps, ens transportarà a diferents
sensacions que recolzaran la història. Un ocell, el so de les fulles mogudes pel vent,
la pluja, el tic tac d’un rellotge... sons evocadors en els quals s’inspiraran les diferents
melodies de l’espectacle.
I com ho farà?
Amb la veu, l’acordió, una capsa de música... i amb els sons convertits en música
d’una ampolla d’aigua, una cremallera, una bossa de plàstic i tota mena
d’andròmines.
Amb aquests ingredients, crearà el mapa sonor d’en Beppo i el seu missatge.
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PROJECTE: FITXA ARTÍSTICA I DE CREACIÓ
Idea original: Anna Roca
Direcció escènica: Jesús Arbués
Dramatúrgia: Jesús Arbués
Actors: Anna Roca i Jordi Gilabert
Música en directe: Marta Rius
Disseny escenografia : Pablo Paz
Construcció escenografia : Guillermo Góngora i Pablo Paz
Disseny il·luminació : Nino Costa
Vestuari i objectes: Judith Torres
Tècnic : Jordi Roca
Difusió i promoció: Núria Valverde
Producció executiva: Anna Roca i Judith Torres
Productora: Companyia de teatre Anna Roca
Agraïments: Nord Produccions, Pep Mas, Lluís Rovirola, Anna Roura i Rita Fernàndez.
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PRODUCCIÓ / REALITZACIÓ

Calendari de producció:
·Setembre 2014
Inici construcció escenografia .
·Desembre 2014
Creació de la dramatúrgia : Jesús Arbués i Anna roca
·Gener 2015
12 de gener muntatge escenografia al Teatre Jardí de Figueres
Del 13 al 31 de gener residència , assajos i adaptació escenografia
·Març 2015:
2 de març muntatge escenografia a la Sala Miguel Hernández de Sabadell
Del 3 al 15 de març assajos
Del 16 al 20 de març primers assajos en públic escolar.
21 i 22 de març primera pre-estrena amb públic familiar
·Abril 2015:
18 i 19 estrena a la Mostra de teatre d’Igualada
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Plànols de l’escenografia
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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Cia de teatre Anna Roca

Contacte: Anna Roca Fernàndez
Telèfon: 656 836 655
annaroca@annaroca.com
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