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.

Ens cal públic com tu,
que vingui a la plaça
a fer pinya i que,
amb el joc,
doni vida
als nostres
Xics

SINOPSI
VOLEU JUGAR A SER COLLA
CASTELLERA? VENIU A FER
PINYA AMB ELS XICS!
Apadrinada pels Margeners de Guissona i
pels Tirallongues de Manresa, aquesta és la
primera colla castellera nascuda d'una
fusteria.
Els seus membres són de fusta i 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!

PROCÉS CREATIU
EL JOC SIMBÒLIC, LES ARTS DE
CARRER I EL MÓN CASTELLER
S'UNEIXEN
Tot va començar veient imatges de l'obra escultòrica
d'Alexander Calder. La creació del seu particular circ amb les
figures 'mobiles' era com un joc d'infants. Com quan els nens i
nenes agafen objectes i fan que es converteixin en
personatges imaginats. Era fascinant com aquest geni s'havia
convertit en infant i havia fet del joc simbòlic art. L'espurna
estava encesa i la imatge recurrent de jugar a ser alguna cosa,
de convertir les nostres fustes en joc simbòlic anava i venia al
cap i al taller.
El món casteller sempre ens ha fascinat. Compartim valors i la
voluntat de fer del carrer un espai de trobada, de convivència i
de transformació. El triangle s'anava dibuixant: el joc simbòlic
inspirat per Calder, el carrer com a espai de trobada de les
colles castelleres i els nostres jocs de fusta van ser els eixos
d'una idea que tenia com a centre la gent i les experiències
efímeres, les vivències que fan bategar cors.
Jugarem a ser colla castellera. Aquesta va ser la idea concreta
que va resultar de la inspiració posada a bullir. I al 2014 vam
començar el procés d'investigació per fer-la realitat.
El Toni Tomàs va convertir-se en un membre més de la colla
dels Margeners de Guissona assistint durant mesos als
assajos i impregnant-se de conceptes i d'imatges que s'havien
de convertir en jugabilitat i que es van materialitzar en
mecanismes de fusta, en jocs que primer va provar la colla.

Volem jugar
a ser colla
castellera

Aquesta part del procés, que fèiem per primera
vegada, ens va permetre perfeccionar aspectes.
En la següent fase, va aparèixer la part estètica i
el Carles Pijuan, que va aportar tot el seu talent
artístic per donar una imatge castellera a tot
aquell munt de mecanismes de fusta. Els jocs van
adquirir un llenguatge propi, una simbologia
col·lectiva que els convertia, a través del joc
simbòlic, en una colla castellera. La primera
nascuda en una fusteria, a través de les mans de
Joan Domingo, Diego Caicedo i Toni Tomàs.
Només va caler parlar, en una fira a Alemanya, amb
David Ibáñez -llavors director de Fira Manresa- que
va apostar clarament per la proposta i el certamen es
va convertir en coproductor. Al 2016, els Margeners
de Guissona i els Tirallongues de Manresa
apadrinaven a la plaça Major de Manresa el
naixement de la nova colla: els Xics del Xurrac.

WE ARE A BUSINESS THAT
SUPPORTS LOCAL FARMERS

FITXA ARTÍSTICA
IDEA I AUTORIA:
Toni Tomàs

PRODUCCIÓ:

Tombs Creatius

DIRECTOR TÈCNIC:
Toni Tomàs

ACOMPANYAMENT ARTÍSTIC:
Carles Pijuan

CONSTRUCCIÓ:

Joan Domingo, Diego Xavier
Caicedo i Toni Tomàs

FITXA TÈCNICA
ÉS NECESSARI:
Una zona plana, sense pendents
d’uns 300m2.
Accessibilitat per a una furgoneta al peu
de l'espai de l'espectacle
Una plaça d'aparcament propera a
l'espai de l'espectacle per deixar la
furgoneta

MUNTATGE:

Aproximadament 1 hora i mitja

DESMUNTATGE:

Aproximadament 1 hora

DURADA:

Funcions continuades al llarg de
sessions de 3hores. Es poden fer
dues sessions de 3 hores amb un
descans al mig.

From a cultural standpoint,
coffeehouses largely serve as
centers of social interaction: the
coffeehouse provides patrons with
a place to congregate, talk, read,
write, entertain one another, or
pass the time, whether
individually or in small groups.
Since the development of Wi-Fi,
coffeehouses with this capability
have also become places for
patrons to access the Internet on
their laptops and tablet
computers.

LLOCS ON HEM ESTAT
ELS 'XICS DEL XURRAC' HAN PARTICIPAT A FESTIVALS DE
CARRER D'EUROPA I TAMBÉ HAN ANAT A TAIWAN
2019 Trobada Colles Castelleres Baix Llobregat - Festival
Esperanzah (Prat de Llobregat)
2019 Taipei Arts Children Festival (TAIWAN)
2019 Brik Festival de Breda (HOLANDA)
2019 KinderKultur Festival Duisburg (ALEMANYA)
2019 Festival i! (PORTUGAL)
2019 Fira d'Olot
2019 Arles (FRANÇA)
2019 De Gevleugelde Stad Ieper (BÈLGICA)
2019 Parcs plens de plans (Viladecans)
2019 Festa del Pallasso (Barcelona)
2019 Festival FETEN (Gijón)
2018 Lollapalooza Berlin (ALEMANYA)
2018 Dag van het zand Lommel (BÈLGICA)
2018 Festival Esbaiola’t (Esterri d’Àneu)
2018 MalmöfestivalenMalmö (SUÈCIA)
2018 GDIFEtham (REGNE UNIT)
2018 GDIF London Greenwich (REGNE UNIT)

2018 Festival international A pas contés Dijon
(FRANÇA)
2017 Parc DE NADAL (Sant Cugat)
2017 Fira Titelles Lleida
2017 ESPAI DE CARRER (Viladecans)
2017 Festa Major de Lleida
2017 Festival saltimbanqui (Colmenar Viejo)
2017 Festival Sementes, Almada (PORTUGAL)
2017 Festival Xalaro (Platja d’Aro)
2017 Festival FESTA Ovar (PORTUGAL)
2017 Festival Al Carrer (Viladecans)
2017 Echappée Belle Alençon (FRANÇA)
2017 FIRA TARREGA
2017 Festival MAC – Festes de la Mercè (Barcelona)
2017 Festa Major de Gandia
2017 Festival FESTICAM (Amposta)
2017 Fetes de saint Nicolas_Nancy (FRANÇA)
2016 Parc de Nadal (Sabadell)
2016 Fira Mediterrània (Manresa) – ESTRENA

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.

L'ESTRANY VIATGE DEL
SENYOR TONET
La vida del Sr Tonet us fascinarà. Les seves aventures
fantàstiques són un tresor per descobrir en cadascun dels
10 jocs construïts amb material de desús. Cada joc en una
caixa. En cada caixa, una història. I en cada història -amb
ajuda de la robòtica- una criatura nova.Un món de so,
llum i moviment. De Sr. Tonet només n’hi ha un. Cap com
ell!

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.

ESPECTACLE COPRODUÏT PER:

CONTRACTACIÓ:
DISTRIBUCIÓ CATALUNYA:
Tombs Creatius
Carrer Castell 34 · 25250 - Bellpuig
629 805006 · 973 337 009
info@tombscreatius.com

DISTRIBUCIÓ ESPANYA:
La Sala Distribució
+34 657143177
info@stradactiva.com
production.tombs@gmail.com

DISTRIBUCIÓ INTERNACIONAL:
Peppe Cannata - Stradactiva
+34 657143177
info@stradactiva.com
production.tombs@gmail.com

www.tombscreatius.com
@tombscreatius

#TombsCreatius
#XicsdelXurrac
AMB EL SUPORT DEL
DEPARTAMENT DE
CULTURA

COMPANYIA
ASSOCIADA A:

"La pinya acull tothom i uneix en un
sol gest gestos diversos, perquè a l’hora
d’alçar el gran edifici de claror
es guanya més com més es renuncia."
MIQUEL MARTÍ I POL

