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Q U I  S O M ?

A més d’un espai dedicat a la formació

teatral, l’Excèntrica ha esdevingut un

espai on conflueixen les sinergies de

diferents creadors escènics a través de

residències i diferents projectes

escènics. Creadors, actors, directors i

tècnics teatrals treballen i conviuen

durant tot l’any al nostre espai

desenvolupant diferents projectes

escènics. Aquests són alguns dels noms

que han aixecat projectes l’últim any a

l’Excèntrica: Josep Maria Miró, Andrés

Corchero, Moreno Bernardi, Alberto

Díaz... I és aprofitant aquesta reunió de

professionals de diferents àmbits

escènics que l’Excèntrica ha creat una

línia de producció des de la qual

fomenta i dóna suport a una producció

teatral anual de petit format.  
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T R A G I C O M E D I A

Després de l’espectacle musical

Canta’m un conte —que ha fet

temporada a teatres com el Romea i el

Regina—L’Excèntrica produeix el seu

segon espectacle, Tragicomedia. En

aquesta proposta escènica conviuen les

línies dramàtiques que estan a la base

de l'aprenentatge vital i artístic de

Federico García Lorca. És per això

mateix que estem davant d'una

proposta ideal per a introduir-nos ja no

només a l'obra d'aquest dramaturg, sinó

també al món teatre i als seus temes

més universals. El Teatre de Titelles de

Lorca, doncs, té una gran capacitat

aglutinadora, ja que hi conflueixen les

arts que des de nen, Lorca va cultivar:

la música (tant la clàssica com la

popular), el ball, la poesia i el món

fantàstic dels titelles.  
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S I N O P S I

Tres personatges arrosseguen un piano

que, al seu torn, suporta el pes d'un

teatret de titelles. Aquestes són les

eines dels tres actors que conformen la

petita i itinerant companyia de titelles

que protagonitzen aquesta obra. Els

comediants ens explicaran la seva

història, és a dir, una història que és

plena d'històries. I la més tràgica, la

més còmica d'aquestes, serà la

Tragicomèdia de don Cristobal y la señá

Rosita, obra que requerirà tota la seva

perícia: els nostres actors hauran de

cantar, recitar, fer música i encarnar un

munt de personatges. I tot això, amb el

propòsit de transmetre'ns l'emocionant

història d'en Cocoliche, un jove titella

que haurà de vèncer totes les

dificultats imaginables (s'haurà

d'enfrontar al titella més temible tots,

don Cristobal!) per poder arribar a

casar-se amb la Rosita, la seva

particular Rinxols d'Or.
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Juanjo Marín ha desenvolupat, com a director de  l’Excèntrica, una tasca pedagògica i d’experimentació teatral

a través de diferents projectes: Projecte Lorca, Pla Educatiu d’Entorn, Moving to Motion, Grup jove de Teatre
Musical... I ha estat en la direcció escènica on ha trobat la seva pròpia manera de fer confluir les disciplines que
domina –llicenciat en filosofia, és també pianista, fotògraf i ha estat professor d’esgrima-. És membre fundador
del festival Passatge Insòlit. Dins d’aquest marc ha dirigit diferents espectacles i diferents cicles de cinema mut.
Ha estat director i pianista de l’espectacle Montalbán, amb Àlex Casanovas, i ha dirigit The Mechanicals, basat

en els artesans del Somni d’una nit d’estiu, i Ànsia, de Sarah Kane, amb la Companyia Irrepresentable. Ha creat i
dirigit espectacles al voltant del cinema mut com The Kid, amb Jaume Comas, estrenat a l’Auditori de

Caixaforum. Ha treballat en les posades escèniques d’agrupacions musicals com el Murtra Ensemble (El Amor
Brujo de Falla, amb Silvia Pérez Cruz) i propostes musicals com La nit transfigurada, d’Arnold Schönberg, a
l’Auditori de Vilaseca. És habitual col·laborador de Moreno Bernardi amb qui ha dirigit les tres edicions del
projecte-espectacle Moving to Motion. Ha fet la direcció escènica de la primera producció de l’Excèntrica,

Canta’m un conte, que ha fet temporada al Teatre Romea i que encara gira per tota Catalunya. 
 
 
 

David Anguera Martínez és actor, Llicenciat en Interpretació de Text a l'Institut del Teatre de Barcelona, i és
pianista i compositor. Com a actor l'hem pogut veure en espectacles com El mestre i Margarita de Pep Tosar al

Festival Temporada Alta, Boys don't cry de Victoria Szpunberg, dirigit per Glòria Balañà al Festival Grec, Els
guapos són els raros d'Enric Cambray, El darrer brindis d'Errol Flynn de Marc Artigau o Oh My God Barcelona!

de la companyia Bratislava. Ha actuat sota la batuta de Juanjo Marín en espectacles com Ànsia, The
Mechanicals i Canta'm un conte, del qual n'és dramaturg i compositor, i tots dos són membres fundadors de la
companyia Incauts. L'hem vist com a músic a Una Família Balla de Mònica Almirall i Mònica Naudin, Diari d'una

miliciana de Jaume Miró o Encontros Imaginaris d'Hélder Costas. Ha compost la música d'espectacles com
Éloge a la imperfection de Jacynthe Lamon, que ha fet gira per Suïsa, França, Argentina i Espanya; també ha

acompanyat pel·lícules de cine mut al Balloon Festival d'Igualada. És showman i crooner de projectes com La
Xaranga Excèntrica. Ha protagonitzat els curtmetratges Milo de Jordi G. Sánchez i La Darrera Cirera de Júlia

Melià i el videoclip Laberinto de Marc Oller, productora CANADA. Ha estat locutor radiofònic en emissores com
Ràdio Flàixbac o Imagina Ràdio. 

 
 

Alícia Buil comença des de ben petita la seva formació artística fent classes de música i especialitzant-se en
Violí. Més tard, afegiria la especialitat de cant. Tot plegat, ho alterna amb l’aprenentatge d’altres disciplines
artístiques com el circ i la dansa l’acrobàcia aèria. D’altra banda, ha format part de diferents produccions de
teatre de carrer amb companyies com EQM produccions, l'Avalot teatre, Campiquipigui... A estat en aquest

terreny, el del teatre de carrer, on ha adquirit una gran experiència com a actriu. Actualment està cursant el grau
professional l’Institut del Teatre en l’especialitat de Interpretació Musical. 

 
 
 

David Escudero (DabideBaba) cursa estudis de teatre  al Instituto Superior de Artes Escénicas y aplicadas i
s’introdueix al mundo del clown amb diferents  mestroes com J. Melville i Eric de Bont. Músic autodidacta,
passa por diferents formacions musicals (La banda del burundanga, Le Trois du merde) com a vocalista i

ukelelista. Com actor col·labora a diferents projectes de cinema i televisió (Makinavaja, C. Arnau, La Mandrágora)
i gira amb companyies com La Fura dels Baus, Comediants, L'Avalot, Sarruga o Insòlits. Cofundador de la

companyía  FangFàstik, (premi del públic a Iryn, 95 per l’espectacle Éssers ), del col·lectiu artístic i d’arqueologia
urbana RMCA, de la companyia Provisional BDR,  de la cooperativa teatral Discípulos de Morales on realitza

treballas de construcció escenogràfica, producció d’espectacles i events , posades en escena i coordinació de
gires internacionals  (Pakonstein, El Bosco, Viaje al Infierno….) i de la companyia de teatre infantil Els Daltònics.

Crea la companyia Discipulos Theater produïnt els espectacles High Strike Theater i Las hermanas Crisantemo,
aportant  línies de llenguatge que van de fira al teatre. Realitza projectes educatiuss a l’E.S.O relacionats amb el
teatre de carrer i ocupacions satélites al marc de plans d’entorn i millora. Actualment forma part de l’Excéntrica
a l’espectácle Tragicomedia, de Federico García Lorca i continua la seva aportació al teatre de carrer de tradició

i de creació.  
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Direcció, adaptació, titelles i fotografia:  

Juanjo Marín 

Actors: 

Alícia Buil, David Anguera I David Escudero 

Assistent i vestuari de titelles: 

Dulce Núñez 

Il.luminació: 

Sergio Roca 

Escenografia: 

Jaume Baliarda (L'Avalot) 

Producció: 

L'Excéntrica

Distribució 
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Tràiler
https://youtu.be/WjBgjMO-Ec8


