L'estrany viatge del
Senyor Tonet

TOMBS CREATIUS
CREEM ARTESANALMENT
JOCS I EXPERIÈNCIES DE
CARRER PER FER BATEGAR
ELS CORS
Tombs Creatius és una companyia d’arts
de carrer que proposa jocs i experiències
per mantenir despert l’infant que portem a
dins. Creiem en l’art com una espurna per
despertar inquietuds, per sacsar les ments i
per fer bategar els cors. Per això, portem a
les places propostes per a tots els públics
que generin experiències col·lectives, que
ens fan compartir, sentir, buscar, mirar,
observar... jugar.

Som mans
artesanes, ànimes
curioses, cors
inquiets, ments
imaginatives
Les nostres propostes són jocs i també
experiències que posen a prova l’enginy i la
capacitat per divertir-nos, per sentir
emocions, per generar records i per
compartir el carrer amb alegria i esperit
transformador.

Des que va nèixer la companyia al
1998, la ment i el cor de Tombs
Creatius no deixen de crear. Sempre
trobem nous mons per explorar.
No ens cansarem mai de deixar que
la nostra imaginació jugui lliurement
a les places inventant noves formes
de divertir-nos, de sentir, de deixar
una petjada emocional a la nostra
memòria. Som infants i ho tenim
present sempre.

Cada joc en una caixa. En
cada caixa, una història.
I en cada història, una
criatura nova. De
Senyor Tonet,
només n'hi
ha un

SINOPSI
DEIXEU-VOS FASCINAR PELS
TRESORS DEL SENYOR TONET
La vida del Sr Tonet és fascinant. Les seves
aventures són un tresor per descobrir. Des que
vam conèixer la seva història, no hem pogut
deixar de pensar en ell i en els seus viatges.
Volem compartir les seves troballes úniques,
totes les criatures màgiques que va conèixer en
les seves expedicions. Estan dins de cadascun
dels 10 jocs construïts amb material de desús.
Entre fustes, palets i mobles antics s'amaguen
els seus secrets. Cada joc en una caixa. En
cada caixa, una història. I en cada història, una
criatura nova. Deixeu-vos emportar per la
curiositat per descobrir un món de so, llum i
moviment que es fa real a través de la robòtica.
Hem reconstruït les històries del Senyor Tonet.
Hem donat vida als seus viatges perquè de
Senyor Tonet només n’hi ha un. Cap com ell!

PROCÉS CREATIU
VOLEM JUGAR I VOLEM EXPLORAR
NOUS LLENGUATGES I NOVES
FORMES D'EXPLICAR HISTÒRIES
La curiositat, el plaer de descobrir, l'emoció de
saber un secret van ser tres camins a través dels
quals vam arribar a conéixer el Senyor Tonet i el
seu quadern de bitàcora. Una fantasia real o una
veritable fantasia que l'artista Carles Porta va
posar sobre el paper.
Aquest personatge i els seus viatges increïbles
ens van fascinar i ens van empényer a fer un salt
artístic en una nova col·lecció de jocs que també
s'ha convertit en una fira de curiositats, com un
museu del segle XVIII de troballes fetes en
viatges, un seguit d'atraccions de titelles
autòmates, un espai on descobrir històries
fascinants, un món de fantasia per on el Senyor
Tonet ens guia.
Recuperar les experiències del Senyor Tonet
també ens va impulsar a recuperar objectes
en l'oblit, pendents de descobrir, de reviure.
La deixalleria es va convertir en una font
d'inspiració on palets, fustes velles i mobles
antics es convertien en pianos estrafolaris,
peces de jocs, artilugis inventats i capses que
amaguen els secrets.
El taller de Tombs, amb Toni Tomàs i Diego
Caicedo, va fer la feina de crear nous jocs,
noves jugabilitats i la imaginació del Carles
Porta, unida al talent tecnològic de Sergio
Sisques, va posar una cirereta: les històries
màgiques a dins les capses. El joc és alguna
cosa més que una diversió o una forma
d'aprenentatge: és un mitjà per descobrir una
nova aventura. La curiositat alimenta l'ànima
a través del joc i aconsegueix un premi, un
tresor. Incorporar la robòtica als mecanismes
dels jocs i a les escenes de les capses va ser
el pas definitiu a un llenguatge que barreja
jugabilitat, dramatúrgia i art plàstic. La
col·lecció sencera completa una història viva,
la del Senyor Tonet.

La deixalleria
es va convertir
en una font
d'inspiració
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FITXA TÈCNICA
ÉS NECESSARI:
Una zona plana, sense pendents
d’uns 300m2.
Una presa de corrent de 220v.
Accessibilitat per a una furgoneta al
peu d’escena.
Una plaça d'aparcament propera a
l'espai de l'espectacle per deixar la
furgoneta

MUNTATGE:

Aproximadament 2 hores

DESMUNTATGE:

Aproximadament 1 hora i mitja

DURADA:
Sessions de 3hores. Es poden fer
dues sessions de 3 hores amb un
descans al mig.

LLOCS ON HEM ESTAT
'L'ESTRANY VIATGE DEL SENYOR TONET' HA
PARTICIPAT A FESTIVALS DE CARRER DE TOT EUROPA
2019 Scrooge Festival Arcen (HOLANDA)
2019 Fira de la Palmira (Prat de Llobregat)
2019 Festival EnClave de Calle (Burgos)
2019 Festival d'Aurillac (FRANÇA)
2019 Sziget Festival Budapest (HONGRIA)
2019 Festival Esbaiola't (Esterri d'Àneu)
2019 GREC en família (Barcelona)
2019 Festival Sibiu (ROMANIA)
2019 Festival Childhood Memories (RUMANIA)
2019 Festival Serralves em Festa
(PORTUGAL)
2019 Fesitval Bout'Chou (FRANÇA)
2019 Festival Ganxo de Sant Feliu de Codines
2019 CCCB Barcelona
2019 Festa Cau de Bruixes de Centelles
2018 Muestra de Teatro de Torreperojil (Jaen)
2018 OPENINGSFEEST Turnhout (BÈLGICA)
2018 Lollapalooza Berlin (ALEMANYA)
2018 Festa Major de La Garriga
2018 WonderWeekend Brussels (BÈLGICA)
2018 Kronberger Kulturkreis Kronberg,
(ALEMANYA)
2018 Milton Keynes International Festival
Milton Keynes (UK)
2018 Le Bastringue Indre (FRANÇA)
2018 Carlow Arts Festival Carlow (IRLANDA)
2018 Kinderkulturfestival Duisburg
(ALEMANYA)
2018 The Valletta Cultural Programme 2018
(MALTA)
2017 De Gevleugelde Stad Ieper (BÈLGICA)

2017 POLYTECH festival MOSCOU (RUSSIA)
2017 Fira Handmade (Barcelona)
2017 Salto Festival Menen (BÈLGICA)
2017 Festival Xalaro Platja d’Aro
2017 Festival Esbaiola’t (Esterri d’Àneu)
2017 Les Arts dans le Parc Venelles (FRANÇA)
2017 Fête Romanes Bruxelles (BÈLGICA)
2017 Tast Tech (Igualada)
2017 SCROOGE FESTIVAL (HOLANDA)
2017 Nadal a Plaça Catalunya (Barcelona)
2016 Festival Baules d’air Luc (FRANÇA)
2016 Bergen International Festival (NORUEGA)
2016 Festival Divers et d’Eté (FRANÇA)
2016 GDIF London Greenwich (UK)
2016 Festival FESTA Ovar (PORTUGAL)
2016 festival mira miro (BÈLGICA)
2016 Festes de la Mercè (Barcelona)
2016 Festival TNT (Terrassa)
2016 Fetes des Associations (FRANÇA)
2015 Brosella Kids Festival, Brussels (BÈLGICA)
2015 Migrations, Llanrwst (GAL·LES – UK)
2015 Festival Internacional de Teatre i Animació
Al Carrer de Viladecans
2015 Imagine Watford Festival, Watford (UK)
2015, Festival Bains de Rue, Clichy-la-Garenne
(FRANÇA)
2015 KulturPur Festival, Siegen (ALEMANYA)
2015 Festa Del Teatro Urbano, Roma (ITÀLIA)
2015 The Alnwick Garden, Alnwick (UK)
2015 Festival Int. des Arts de la Rue, Chassepierre
(BÈLGICA)
2015 Cirque Plus Festival, Brugge (BÈLGICA)

2014 Freiburg (ALEMANYA)
2014 FETEN Feria europea de teatro infantil y
juvenil (Gijón)
2014 La Mostra. Fira de teatre infantil i
juvenil (Igualada)
2014 Festival Enclave (Burgos)
2014 Kefir Festival, Třebovle (REPÚBLICA
TXECA)
2014 Open Street International Showcase,
Milano (ITÀLIA)
2014 Saint Nicolas, Nancy (FRANÇA)
2014 Fête de Toulipes, Saint-Denis
(FRANÇA)
2014 Venaria Reale (ITÀLIA)
2014 Longlake Buskers Festival, Lugano
(SUÏSSA)
2014 FETA Festival, Gdansk (POLÒNIA)
2014 Festival Viva Cité, Sotteville-lès-Rouen
(FRANÇA)
2013 Fira de Titelles (Lleida)
2113 Festes de la Mercè (Barcelona)
2013 Fira Tàrrega
2013 Umore Azoka,Leioa (Vizcaya)
2013 Festival dranouter (BÈLGICA)
2013 festival Rochefort arts de rue (FRANÇA)
2013 CIRKAALST (BÈLGICA)
2013 Festival MAF Santander
2013 Les Echapées Belles, Alençon
(FRANÇA)
2013 Ulster bank Belfast Fes. at Queen’s
(IRLANDA DEL NORD – UK)
2012 Fira Mediterrània (Manresa)

ALTRES PROPOSTES
COLORS DE MONSTRE
La imaginació donant tombs dóna pas a nous jocs i nous
llenguatges. I quan obre la porta a universos onírics i el
talent artístic de l’il·lustrador Carles Porta, neix una
col·lecció que va més enllà dels jocs de fusta: els objectes
són escultures que expressen, l’art combinat amb
l’artesania obre la porta a tot un món imaginari que
alhora de jugar, fa somiar.

XICS DEL XURRAC
Apadrinada pels Margeners de Guissona i pels
Tirallongues de Manresa, aquesta és la primera colla
castellera nascuda d'una fusteria. Els seus membres
cobren vida a través del joc cada cop que surten a plaça.
Plantegen reptes d'enginy i posen a prova gent de totes
les edats. Juguem a ser colla castellera i compartim valors
com el seny, l'equilibri, la força, la cooperació, la
perseverança o la diversitat de capacitats.
Tothom pot ser xic del Xurrac. Només cal jugar!

EL VIATGE
Hi ha experiències que només es viuen un cop a la vida. O
dos. Dins del que sembla una caravana de fira tradicional,
s'amaga un aparell únic manegat per un mecànic peculiar,
que ens convida a fer un viatge sideral que ens portarà al
límit. El camí s'ha de recórrer individualment i porta a
cada persona a la frontera definitiva. Qui s'atreveixi a
entrar viurà una experiència única, intransferible, tan
curta com intensa i que deixa al cor de cadascú un secret
per guardar. T'atreveixes a sentir-la?

PUCK CINEMA CARAVANA
Puck és una caravana i el seu ventre és un cinema
minúscul, potser el més petit del món. Hi caben 7 persones
que podran veure curts d’animació d’aquells que no es
troben a la tele. El menú és variat, però selecte, amb
pel·lícules d’arreu del món, com tresors trobats entre
l’inesgotable fons artístic creat al llarg del temps. L’objetiu
és despertar la passió pel cinema d’animació i disfrutar, per
un instant, d’una petita gran obra audiovisual.

PUCK I LA SEVA TROUPE
Els personatges animats han decidit revelar-se i sortir de la
pantalla de la petita caravana PUCK per fer de les seves
entre el públic. No en tenen prou amb dues dimensions! El
joc necessita un món més gran i també mans imaginatives i
ments obertes que el facin real. Tota la troupe de la PUCK
posa el món cap per avall per viure les aventures animades
que ens proposen els seus jocs i, fins i tot, a dibuixar-nos
de nou, convertint-nos en uns personatges més de la seva
colla inacabable. Tan infinita com puguem imaginar.
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DEPARTAMENT DE
CULTURA

COMPANYIA
ASSOCIADA A:

"Tots els viatges tenen
destins secrets sobre els quals
el viatger no en sap res."

