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.

Una experiència única,
intransferible, tan
curta com intensa i
que deixa al cor de
cadascú un
secret per
guardar.

SINOPSI
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. Ell ens convida a
entrar en l'artefacte i 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. Dins l'aparell
ple d'enginys mecànics, qui s'atreveixi a
entrar a l'espectacle i a fer aquest viatge
viurà una experiència única, intransferible,
tan curta com intensa i que deixa al cor de
cadascú un secret per guardar.
El mecànic misteriós s'encarrega de treure
de la màquina l'espectador protagonista i de
tancar la història amb una única frase.
T'atreveixes a sentir-la?
El cicle no s'atura, la història torna a
començar per a un nou viatger.

PROCÉS CREATIU
ENS INTERESSEN LES EXPERIÈNCIES
EMOCIONALS PERQUÈ VOLEM FER
BATEGAR CORS
Les inquietuds de la companyia han anat
evolucionant amb el temps, explorant altres
camins, altres llenguatges diferents del joc. Per
poder expressar idees i explicar històries que
facin bategar el cor, ens hem endinsat en la
creació d'espectacles que impliquin vivències.
Fent tombs pel món, obrint bé els ulls a
nombrosos festivals internacionals de carrer on
hem participat amb les nostres instal·lacions,
hem conegut gent interessant d'altres
companyies, gent creativa i inquieta, i hem
compartit experiències i idees. Així hem trobat un
llenguatge que se centra en les experiències
emocionals. Volem explicar històries que ens
sacsin l'ànima, però que cadascú faci seves,
aportant un final únic i intransferible,

Al Buskers Bern Festival de Suïssa, es va encendre
l’espurna per crear El Viatge. Teníem l'essència del
que volíem expressar i només va caler combinar el
talent de diferents col·laboradors per aconseguir
arrodonir la proposta. Paco Paricio va aportar el
seu coneixement dramàtic per acabar de construir
la història, Sergio Sisques va aconseguir que la
robòtica aportés un toc màgic a l'espectacle,
Josep Maria Baldomà 'Baldo' va crear la banda
sonora i Alfred Sesma i Carles Alberdi es van
encarregar del toc final amb l'animació de
l'interior de la caravana, construïda al taller de
Tombs Creatius per Toni Tomàs i Diego Caicedo.
El resultat és una producció simfònica, una
melodia que a cadascú li ressona diferent.

Volem
explicar
històries
que
sacsin
l'ànima

FITXA ARTÍSTICA
WE ARE A BUSINESS THAT
SUPPORTS LOCAL FARMERS
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Tombs Creatius

A coffeehouse, coffee shop, or café (sometimes
spelled cafe) is an establishment which primarily
serves hot coffee, related coffee beverages (e.g.,
Sisques
café latte, cappuccino, espresso), Sergio
tea, and other
hot beverages. Some coffeehouses also serve cold
beverages such as iced coffee and iced tea. Many
cafés also serve some type of food,
such as
light
Paco
Paricio
snacks, muffins, or pastries. Coffeehouses range
from owner-operated small businesses to large
multinational corporations.

DIRECTOR TÈCNIC:
ACOMPANYAMENT ARTÍSTIC:
ACTOR:

Toni Tomàs

A coffeehouse may share some of the same
characteristics of a bar or restaurant, but it is
different from a cafeteria. Many coffee
houses
in
Josep
M. Baldomà
the Middle East and in West Asian immigrant
districts in the Western world offer shisha (nargile
in Greek and Turkish), flavored tobacco smoked
SopaGraphics
through a hookah. Espresso bars are a type of
coffeehouse that specializes in serving espresso
and espresso-based drinks.

MÚSICA:

'Baldo'

DISSENY:

ANIMACIÓ:

Carles Alberdi i Alfred Sesma

CONSTRUCCIÓ:

Diego Caicedo i Toni Tomàs

FITXA TÈCNICA
We believe in
the power of
Una zona plana, sense pendents
coffee that is
d’uns 100m2.
Una presa de corrent de 220v.
grown with
Accessibilitat per a una furgoneta al peu
d’escena.
true love and
Una plaça d'aparcament propera a
l'espai de l'espectacle per deixar la
extreme care.
furgoneta

ÉS NECESSARI:

MUNTATGE:

Aproximadament 1 hora

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
'EL VIATGE' HA PARTICIPAT A FESTIVALS
DE CARRER DE TOT EUROPA
2018 Muestra de Teatro de Torreperogil (Jaén)
2018 Festival des Arts de la Rue de la Crau (França)
2018 Openingfestival De warande (Bèlgica)
2018 Lollapalooza Berlin (Alemanya)
2018 Cirk Aalst (Bèlgica)
2018 Limburg Festival (Alemanya)
2018 Zomerparkfeest festival – Venlo (Holanda)
2018 Música a la Gespa (Montesquiu)
2018 GDIF Greenwich+Docklands International
Festival (Anglaterra)
2018 Figura Theaterfestival in Baden (Alemanya)
2018 Carlow Arts Festival (Irlanda)

2018 Bergen International Festival (Noruega)
2018 KulturPur Siegen-Wittgenstein (Alemanya)
2018 Internationale Kulturbörse Freiburg (Alemanya)
2017 De Gevleugelde Stad – Ieper (Bèlgica)
2017 Festival Bisontere – Santillana del Mar
(Cantàbria)

2017 Festival saltimbanqui – Colmenar Viejo (Madrid)
2017 Festival Sementes – Almada (Portugal)
2017 Festival FIMAG (Torroella de Montgrí)
2017 Festival Al Carrer (Viladecans)
2017 Echappée Belle Alençon (França)
2017 Buskers Bern Festival (Suïssa)
2017 Hull Freedom festival – Hull (Anglaterra)
2017 Fira Tarrega
2017 Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes,
Charleville-Mézières (França)
2017 Festival Passatge Insòlit (Santa Coloma)
2016 Fira de Titelles (Lleida)
2016 La Fêtes des Solidarités, Namur (Bèlgica)
2016 Llawn 03 FestivaL Llandudno (Gal·les)
2015 Fira de Titelles (Lleida)
2015 Festival Imaginaria – Binéfar (Aragó)
2015 El Festivalet (Seva)
2015 Festival MAC Festes de la Merçe (Barcelona)

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 robòticauna criatura nova.

Un món de so, llum i moviment. De Sr. Tonet
només n’hi ha un. Cap com ell!

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!

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.

ESPECTACLE COPRODUÏT PER:

CONTRACTACIÓ:
TOMBS CREATIUS
Carrer Castell 34 · 25250 - Bellpuig
629 805006 · 973 337 009
info@tombscreatius.com

DISTRIBUCIÓ INTERNACIONAL:
Peppe Cannata

+34 657143177
info@stradactiva.com
production.tombs@gmail.com

www.tombscreatius.com
@tombscreatius

#TombsCreatius
#ElViatge
COMPANYIA ASSOCIADA A:

Només existeix una cosa
tan inevitable com la
mort: la vida.
CHARLES CHAPLIN

