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La proposta de campanya escolar de Puça Espectacles de cara al curs 2017-2018 es divideix per Cicles Educatius i 
afegeix unes propostes per a alumnes de Batxillerat i una programació específica en anglès. Totes les companyies 
estan plenament consolidades i reconegudes en el sector. Fa molts anys que col·laboren amb Puça Espectacles. 

  

Els espectales que presentem són: 

  

 3 per Bressol, Educació infantil i cicle inicial de Primària: Manipulació d’Objectes - “Un dia” (Cia Crema 
Espectacles), Música “Cromàtic“ (Cia. Com Sona) i teatre i titelles – “El bosc com balla” (Cia. Cal Teatre). 

 2 per a cicle mitjà i superior de Primària: Circ - “Dancircant“ (Cia. SAC Espectacles) i Teatre – “Artaban” (Cia. Agrup 
Vocal).  

 2 per a ESO i Batxillerat: Música - “Street M(u)f“ (Cia. David Moreno) i Teatre - “Yerma” de la (Cia. Teatre 
Akademia).  

  

 1 espectacle específic en anglès per a cada cicle, de la Cia. Blue Mango Theatre: “Super Sue” per a Cicle Inicial; 
“Zapping” per a Cicle Mitjà i Cicle Superior , “The Horror Show” per a 1r i 2n d’ESO i “Murder Mystery” per a 3r i 
4rt d’ESO i Batxillerat. Es presenten 4 espectacles diferents per adaptar-se al nivell d’anglès de cada curs.  

  

A continuació fem una explicació detallada de cada espectacle. 

Disseny de la programació 2017-2018 
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Títol: “Un dia” (30’) 
Companyia: Cia. Crema Espectacles  
Destinataris: Bressol 
Gènere: Dansa i manipulació d’objectes 
Dates: 7 o 8 de maig de 2017 
  

Educació Infantil i Cicle Inicial 

PUÇA ESPECTACLES | www.lapusa.com | info@lapusa.com | 93 340 14 06 | carrer Biscaia 394, local 2 | 08027 Barcelona 4 

Sinopsi: Com és un dia dels nens i nenes que viuen a ciutat? S´ho pregunta el protagonista d´Un dia, que s´acabava de despertar en un racó 
de bosc i que viurà una jornada com les nostres, amb la diferència que, per a ell, la nostra vida quotidiana serà nova i diferent de tot el que 
coneix. Sons, música, gest i dansa. 

Companyia: Crema Espectaccles és una companyia creada l’any 
2008 per part d’un equip d’artistes amb la idea de realitzar diverses 
actuacions dins de l’àmbit cultural, desenvolupant diversos 
projectes culturals relacionats amb diferents disciplines artístiques.   
Crema Espectacles neix de la col·laboració de quatre professionals 
de reconeguda vàlua: l’escenògraf José Menchero, la coreògrafa 
Anna Planas, l’artista plàstica i escriptora Montse Ginesta i l’actor i 
dramaturg Manuel Veiga, per a crear, promoure i projectar 
espectacles i esdeveniments interdisciplinaris. 



 
Títol: “Cromàtic” 
Companyia: Cia.  Com Sona? 
Destinataris:  Ed. Infantil i Cicle Inicial 
Gènere:  Música 
Dates: 7 i 8 de novembre 
  

Educació Infantil i Cicle Inicial 
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Sinopsi: A partir del color, la llum i la cultura urbana neix 'Cromàtic'.  A 'Cromàtic' hi trobem tres músics que juguen a imaginar sense límits, 
jugant com nens, sense portes, finestres, ni sostre. Un animal es converteix en una cançó, un tamboret vell en un cotxe i una barra de pa en 
un instrument de percussió...a 'Cromàtic' tot és possible! 

Companyia: Com Sona? neix a Barcelona el 2005 amb la intenció d’apropar la música als infants de 0 a 6 anys. Al llarg de la seva història, la 
companyia ha actuat a bona part del territori Català oferint concerts de petit i mitjà format a escoles bressol, escoles d’educació infantil, 
centres cívics, biblioteques i teatres. 



 
Títol: “El bosc com balla” 
Companyia: Cia.  Cal Teatre 
Destinataris:  Ed. Infantil i Cicle Inicial 
Gènere:  Teatre i Titelles 
Dates: 26 i 27 de febrer 
  

Educació Infantil i Cicle Inicial 

PUÇA ESPECTACLES | www.lapusa.com | info@lapusa.com | 93 340 14 06 | carrer Biscaia 394, local 2 | 08027 Barcelona 6 

Sinopsi: “El bosc com balla” és un espectacle on les titelles, els actors i la música en directe recreen un espai poètic, articulat a través d’un 
bosc mòbil que adquireix personalitat pròpia gràcies al joc escènic. 
Aquest bosc, girant sobre si mateix, donarà vida als diferents indrets per on transcorre la història d’en Lukas: un camí entre els arbres, la 
seva llar, un lloc ocult del bosc, la clariana on pasturen les ovelles, un amagatall... I fins i tot la gran ciutat!  
Aquest espectacle ofereix una visió escènica contemporània del teatre infantil i familiar alhora que aprofundeix en les arrels del conte com 
a gènere literari, plantejant uns personatges i actituds molt reconeixibles pel públic infantil. 

Companyia: Cal Teatre neix el 2014 gràcies a la trobada d’en Carlos Gallardo, 
en Jordi Font i en Sergio Escalona. Els tres comparteixen inquietuds com són el 
teatre de titelles, la fascinació per els objectes i la creació d’històries.  Dos dels 
seus integrants, en Jordi Font i en Carlos Gallardo, es formen en Interpretació a 
l’institut del Teatre de Barcelona en l’especialitat de teatre físic-visual. Aquest 
bagatge els permet d'aportar plantejaments escènics on la fisicalitat i la 
plasticitat són característiques definitòries del seus espectacles. En el teatre 
infantil hem trobat el vehicle perfecte per tal d'aconseguir-ho, ja que en els 
més petits no hi ha cap altra barrera que la de la imaginació i els límits són més 
enllà de l’horitzó quotidià. En Cal Teatre volem crear poètiques i universos on 
el públic s’hi pugui submergir i viatjar.I de bon grat acceptem el repte 
d’explicar allò essencial d’una manera diferent i atractiva. 



 
Títol: “Dancircant” 
Companyia: Cia.  SAC Espectacles 
Destinataris:  Cicle Mitjà i Superior 
Gènere: Circ i música 
Dates: 9 i 10 de novembre 
  

Cicle Mitjà i Superior 
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Sinopsi: Un Espectacle que combina música 
en directe, titelles, pallassos, dances amb 
temes pròpis per poder passar una estona a la 
vegada que coneixem la trepidant història del 
nostre circ. 

Companyia: SAC Espectacles és una 
companyia lleidatana que treballa en àmbits 
tan diferents com l’animació infantil, els 
cercaviles, els pallassos, els titelles i conta-
contes, les fires i mercats i els jocs 
tradicionals. Tota l’experiència recollida 
conflueix en la seva nova proposta –
”Dancircant”- en la qual mostren un ventall 
de disciplines artístiques que són la viva 
història del circ.   



 
Títol: “Artaban, el 4t Rei” 
Companyia: Cia.   Agrup Vocal 
Destinataris:  Cicle Mitjà i Superior 
Gènere: Teatre Musical 
Dates: 14 i 15 de novembre 
  

Cicle Mitjà i Superior 
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Sinopsi: L’obra arrenca la nit de Reis, una d’aquelles nits especials on els 
nervis solen jugar males passades. En Blai, curiós de mena, no pot dormir i 
vol comprovar si realment els Reis Mags entren a casa. La seva germana 
Clàudia el descobreix, però en comptes de renyar-lo, li proposa fer un 
viatge màgic a través de la llegenda del príncep Artaban… Al final del seu 
llarg viatge el príncep Artaban aprèn el missatge més valuós: A vegades el 
destí és el mateix punt de partida, però necessitem fer un gran viatge i 
aprendre dels altres, per adonar-nos d’aquest petit gran detall.  
 

Companyia: A Grup Vocal, finalista de la segona edició del concurs de 
TV3 “Oh Happy Day” sota el nom d’Amarcord, irromp en la cartellera 
catalana amb un nou i original espectacle de teatre musical per a tota la 
família.  Amb llibret i música de Marc Sambola, director del grup, i lletres 
de Yasmina Rincón, “Artaban príncep de les estrelles” és la culminació de 
mesos de feina a la recerca d’una història nova, entranyable i màgica a 
través d’un text i unes lletres actuals. Un espectacle per a totes les edats, 
amb cançons plenes de ritme i llum, que s’estrenarà al Teatre Zorrilla de 
Badalona.  



 
Títol: “Street M(u)f.” 
Companyia: Cia.  David Moreno 
Destinataris:  ESO 
Gènere:  Música 
Dates: 13 i 14 de març 
  

ESO 
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Sinopsi: Un elegant piano de cua, un contrabaix i un cub de cartró format per 33 caixes plenes de sorpreses, són el punt de partida d’un 
viatge vital dinàmic i sincer, que ens durà a compartir jocs plens d’enginy, emocions, somriures... 
Street M[u]F és un concert, on tres musics ens regalen una partitura escènica amb interpretacions virtuoses, construccions i 
deconstruccions. Música i moviment. 
Poesia visual i sonora amb grans dosis d’humor. 
 

Companyia: David Moreno, nascut a Sallent (Barcelona) el 1973. 
Pianista, compositor, artista eclèctic que busca inspirar-se, més enllà de la 
música, en el teatre, la dansa, el cinema, les arts plàstiques, creant un 
llenguatge singular i recognoscible. 
Els seus espectacles, frescos i sorprenents, aconsegueixen transmetre 
emocions a través de la seva música, les seves imatges i les seves 
interpretacions introduint-nos en un món ple de màgia, tendresa i poesia. 
David Moreno col·labora habitualment amb artistes de reconeguda 
trajectòria creant la banda sonora dels seus espectacles. 

 



 
Títol: “Yerma” 
Companyia: Cia.  Teatre Akademia 
Destinataris:  ESO i Batxillerat 
Gènere:  Teatre 
Dates: 15 i 16 de març 
  

ESO i Batxillerat 
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Sinopsi: La relació entre Yerma i el seu marit es va corcant 
paulatinament perquè, malgrat desitjar-ho amb delit, ella no 
aconsegueix quedar-se embarassada. La vida passa i la tristor 
s’apodera de Yerma: la nostàlgia d’un possible amor 
d’adolescència que mai va esdevenir-se, el desencís de les 
amistats que s’allunyen pels fills, la pèrdua de la joventut i la llar 
conjugal que esdevé una autèntica presó. Un retrat cru dels nivells 
més privats de la nostra societat on s’esdevenen les tragèdies més 
reals, la tragèdia íntima de Yerma, la tragèdia de no poder 
desenganxar-se del propi cos. Una posada en escena 
contemporània, que reflexiona sobre la fecunditat dels nostres 
temps. 

Companyia: Teatre Akadèmia és un projecte iniciat el 2007 amb 
el suport i finançament de la Fundació Nando i Elsa Peretti-
Delegació a Catalunya  i de la seva presidenta, Elsa Peretti. Els 
objectius del projecte són esdevenir: Centre de producció i 
exhibició d’espectacles teatrals, Nucli impulsor de projectes 
artístics afins, Espai d’entrenament, recerca i creació, Lloc 
d’encontre, reflexió i debat i ser Eix dinamitzador de programes 
pilot. 



 
Títol: “Super Sue” 
Companyia: Cia.  Blue Mango Theatre 
Destinataris:  Cicle Inicial 
Gènere:  Teatre en anglès 
Dates: 16 d’abril 
  

Anglès: Cicle Inicial 
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Sinopsi: Us presentem l´Alice, un malson pel medi ambient. Es 
deixa les llums enceses, les aixetes obertes i llença les 
escombraries on vol. La Super Sue ve per enenyar-li a ella, i a 
d´altres com ella, com pot salvar el planeta fent un bon ús dels 
recursos energètics i reciclant. Però de sobte, quan apareix l´Ugly 
Bugly, l´Alice haurà de decidir en quin bàndol vol estar. A qui 
escoltarà? Serà un autèntic duel!!  
Aquesta comèdia musical està escrita per motivar als alumnes a 
cuidar el medi ambient i a pensar en les conseqüències que les 
nostres accions poden tenir en el futur. L’obra incorpora 
vocabulari de diferents temes de forma AICLE: * energia, medi 
ambient, material industrial i natural.   

Companyia: Blue Mango Theatre va ser fundada l’any 2003 per 
l’actual directora de la companyia, Emma Reynolds, actriu 
professional formada a Anglaterra. 
La nostra companyia està formada per actors professionals, 
anglòfons natius, amb experiència teatral davant públics no 
natius. 



 
Títol: “Zapping” 
Companyia: Cia.  Blue Mango Theatre 
Destinataris:  Cicle Mitjà i Superior 
Gènere:  Teatre en anglès 
Dates: 17 d’abril 
  

Anglès: Cicle Mitjà i Superior 
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Sinopsi: Tant de bo l´Eli hagués escoltat el seu pare! Potser 
hauria aprovat el seu examen de ciències sobre el sistema solar. I 
si s’avingués més amb la seva germana, haurien pogut guanyar el 
concurs de talents. Tant de bo... 
Però quan l´Eli descobreix que pot rebobinar el temps, disposa 
d´una oportunitat d´or per fer les coses de manera diferent. 
Malgrat tot, milloraran les coses? Acompanya’ns per esbrinar-ho! 
Un show divertidíssim sobre la ciència, l´amistat, la rivalitat entre 
germans i la intel·ligència emocional.  
 

Companyia: Blue Mango Theatre va ser fundada l’any 2003 per 
l’actual directora de la companyia, Emma Reynolds, actriu 
professional formada a Anglaterra. 
La nostra companyia està formada per actors professionals, 
anglòfons natius, amb experiència teatral davant públics no 
natius. 



 
Títol: “The Horror Show” 
Companyia: Cia.  Blue Mango Theatre 
Destinataris:  1r Cicle d’ESO 
Gènere:  Teatre en anglès 
Dates: 18  d’abril 
  

Anglès: 1r Cicle d’ESO 
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Sinopsi: “Està viu!” Aquestes paraules marquen la vida del Doctor 
Víctor Frankenstein. Fa 200 anys, la ment brillant de la Mary 
Shelley va idear una història atemporal: Frankenstein o el Modern 
Prometeu. 
  
Per celebrar el bicentenari, Blue Mango Theatre porta a escena 
clàssics de la literatura de terror victoriana com Frankestein, 
Dracula o el Doctor Jekyll i el senyor Hyde, fent-los accessibles i 
entretinguts per l´audiència adolescent.  
 

Companyia: Blue Mango Theatre va ser fundada l’any 2003 per 
l’actual directora de la companyia, Emma Reynolds, actriu 
professional formada a Anglaterra. 
La nostra companyia està formada per actors professionals, 
anglòfons natius, amb experiència teatral davant públics no 
natius. 



 
Títol: “Murder Mystery” 
Companyia: Cia.  Blue Mango Theatre 
Destinataris:  12n Cicle d’ESO 
Gènere:  Teatre en anglès 
Dates: 19  d’abril 
  

Anglès: 2n Cicle d’ESO 
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Sinopsi: Al més pur estil de l´Agatha Chrisitie, us portem una 
història de crim, misteri i  enganys que té lloc a una antiga mansió 
anglesa. Qui és l´assassí? Què és el que vol? I el més important, 
qui serà la pròxima víctima? Seguint les pistes durant la funció, li 
demanarem al nostre públic que es converteixi en detectiu i 
intenti endevinar a temps qui és el criminal.     
Amb el material didàctic es treballa el vocabulari específic de 
l´obra, els temps verbals  i contingut cultural relacionat amb 
l´escriptora Agatha Christie.  
 

Companyia: Blue Mango Theatre va ser fundada l’any 2003 per 
l’actual directora de la companyia, Emma Reynolds, actriu 
professional formada a Anglaterra. 
La nostra companyia està formada per actors professionals, 
anglòfons natius, amb experiència teatral davant públics no 
natius. 



 

 


