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 proposta de carrer en
què públic de totes les
edats pot veure cinema
especial en un entorn
molt especial: una
experiència
artística
única.

SINOPSI
ENTRAR-HI ÉS ENDINSAR-SE
EN UN UNIVERS ONÍRIC, UNA
VIVÈNCIA MÀGICA
Puck és una caravana habilitada com cinema.
El seu ventre és un cinema minúscul, potser el
més petit del món. Hi caben set persones.
Aquesta singular sala de cinema itinerant
projecta curtmetrarges d’animació d’autor
d’aquelles que no se solen veure a la tele.
Selecciona pel lícules d’arreu del món buscant
entre l’inesgotable fons artístic que ha produït
el genere al llarg del temps. El menú PUCK és
variat i selecte. I alimenta l'esperit.
La PUCK combina l’art de carrer i el cinema en
una vivència única. Recupera l’experiència de
veure cine d’una forma singular, desperta la
passió per l’animació i permet gaudir durant
uns instants intensos de petites grans obres
audiovisuals en un entorn que fa somiar.

PROCÉS CREATIU
UNA CARAVANA CONVERTIDA EN CINEMA
PER OFERIR UNA EXPERIÈNCIA
ARTÍSTICA ÚNICA
- Toni, tinc una idea: vull fer un cinema
ambulant en una caravana. Estarà dedicat al
cinema d'animació.
- D'acord.
Així va néixer la PUCK Cinema Caravana. Amb
una idea del dibuixant Carles Porta que podia
semblar boja i que es va atrevir a formular a Toni
Tomàs després de l'experiència de treballar
plegats creant la col lecció de jocs de carrer
Colors de Monstre de Tombs Creatius. El Carles,
artista de la il lustració i animador, tenia molt
clara la perspectiva audiovisual del projecte, la
voluntat de treure curtmetratges d'autor del petit
circuit limitat dels festivals temàtics i portar
aquestes petites joies també al carrer. El carrer,
un concepte que Tombs Creatius coneix bé i a
partir del qual, la companyia podia aportar a la
idea de petit cinema ambulant un caràcter
d'espectacle insòlit. La caravana cinema es
convertiria en una instal lació, una experiència
artística única, que podria arribar a molts racons
del món.

Els hi vam comprar a un matrimoni belga que havia estat
de ruta per Espanya. En les sis hores de viatge que hi ha de
Bellpuig fins a la localitat murciana, vam tenir temps de
pensar en com funcionaria tot: la posada en escena, el
contingut, el continent, els tempos, la dinàmica de les
sessions, les seleccions de les pel lícules... I també vam
decidir que seria el cinema més petit del món i que
compliria amb tots els elements de la cerimònia d'anar al
cine. Calia una cartellera, entrades i també un acomodador.
A la tornada, amb l'ERIBA carregada al darrere, va ser el
torn del disseny interior i de la intenció que només entrar a
la caravana fos endinsar-se en un univers de somni.
La residència creativa va ser, així, tan peculiar com el
mateix projecte: sobre rodes. Després, es van afegir talents:
Alfred Borràs va construir amb el Toni Tomàs tot l'interior
de fusta, Sergio Sisques es va encarregar de tota la part
tècnica de llum i so (fins i tot va posar llumetes de colors al
terra) i Ruben Hengesback va col laborar en l'animació
inicial de les sessions de la PUCK.
El nom no va ser només degut a que un dels models
d'ERIBA es diu així. PUCK també és un dels protagonistes
de El somni d'una nit d'estiu de Shakespeare. El follet al
servei d'Oberon utilitza una flor màgica per fer que
qualsevol s'enamori del primer que vegin els seus ulls. Al
cap i a la fi, és això el que pot ocórrer amb l'animació. És
com si el follet de Shakespeare continués repartint la flor i
ens enamorés des d'una petita caravana de tot el que
podem arribar a imaginar.

Les idees boges ens
motiven i la proposta
no es va quedar en una
conversa de sobretaula.
Vam començar a buscar
la nostra caravana.
Estava clar que havia
de ser una caravana
amb personalitat i ens
vam endinsar en el
curiós món del
caravaning. L'ERIBA és
coneguda per les seves
formes corves i això ens
interessava. La vam
trobar a Cartagena.

WE ARE A BUSINESS THAT
SUPPORTS LOCAL FARMERS

FITXA ARTÍSTICA
IDEA ORIGINAL:
Carles Porta

DIRECCIÓ EXECUTIVA:
Toni Tomàs

DIRECCIÓ ARTÍSTICA:
Carles Porta

PRODUCCIÓ:

Tombs Creatius i Carles Porta

CONSTRUCCIÓ:

Alfred Borràs i Toni Tomàs

DIRECCIÓ TÈCNICA:
Sergio Sisques

FITXA TÈCNICA
ÉS NECESSARI:
Una zona plana, sense pendents
d’uns 200m2.
Punt de llum de 220v
Accessibilitat de pas per a una
furgoneta gran i una caravana fins
l'espai de l'espectacle
Una plaça d'aparcament reservada
propera a l'espai d'actuació per
deixar la furgoneta

MUNTATGE:

Aproximadament 2 hores

DESMUNTATGE:

Aproximadament 1 hora i mitja

DURADA:

Funcions continuades al llarg de
sessions de 3 hores. 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
LA PUCK CINEMA CARAVANA HA PARTICIPAT A FESTIVALS
DE CARRER DE TOT EUROPA I FINS I TOT DE COSTA RICA
2019 Fête de Saint Nicolas de Nancy (FRANÇA)
2019 Festival Territorio Violeta (Madrid)
2019 Festival Prime the Animation - Universitat
Politècnica de València
2019 Seminari Arts, Emocions i Creativitat - Fundación
Botín (Santander)
2019 Festival Mostremp (Tremp)
2019 Seminari Allez! MACBA (Barcelona)
2019 Festival Encontats (Balaguer)
2019 Festival BReus (Reus)
2018 Fira del Circ de Talarn2018
Festival de Cinema de Muntanya de Torelló
2018 Festival Escena Kids (Sagunt)
2018 Festa Major de La Garriga
2018 Escola Thao (Sant Cugat)
2018 Festa Major de Juneda
2018 Festival FEC (Reus)
2018 Festival Sementes, Almada (PORTUGAL)
2018 Lollapalooza Berlin (ALEMANYA)
2017 Festa major de Rubí
2017 Festa major Figueres
2017 Festival FIMAG (Torroella de Montgrí)
2017 Fira Handmade (Barcelona)
2017 FESTIVAL MAF (Santander)
2017 Festa Major de Baqueira
2017 Festival Senseportes (Argentona)
2017 Festival Insòlit (Santa Coloma de Gramenet)
2016 Festival TNT (Terrassa)
2016 Festa 40 anys La Bressola (Perpinyà)

2016 Fira Caravaning (Barcelona)
2016 Parc de Nadal (Sabadell)
2014 Freiburg (ALEMANYA)
2014 Festival FIA (COSTA RICA)
2014 Festival Imaginaria (Binefar)
2013 Festival Rochefort arts de rue (FRANÇA)
2013 Les Echapées Belles, Alençon (FRANÇA)
2013 Longlake Buskers Festival, Lugano (SUÏSSA)
2013 Buskers Bern Festival, Berna (SUÏSSA)
2012 Festival Bisontere (Cantabria)
2012 Festival Trapezi (Reus)
2012, 2013, 2015, 2016 Festival MAC – Festes de la Mercè
(Barcelona)
2011 Fira de Titelles (Lleida)
2011 Festival ARCA (Aguilar de Campo)
2011 Festival Esbaiola’t (Esterri d’Àneu)
2011 Festival TNT (Terrassa)
2010 FETEN Feria Europea de Teatro Infantil y Juvenil (Gijón)
2010-2015 La Mostra – Fira de teatre infantil i juvenil (Igualada)
2010, 2015 i 2019 Festival El Més Petit de tots (Sabadell)
2010 Festival Animac (Lleida)
2010 Festival Firobi (Vilassar de Mar)
2010 Festival Luglio Bambino, Florència (ITÀLIA)
2010 Festival PNRM (Olot)
2010 Festival Enclave (Burgos)
2010 Fira Tarrega
2010 i 2015 Fira del Conte (Medinya)
2009 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.

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!

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 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.

UNA PRODUCCIÓ DE:

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

www.tombscreatius.com
www.puckcinema.com
@puckcinemacaravana @tombscreatius

#PUCKCinema
DISTRIBUCIÓ A ESPANYA:
LaSala On Tour - Jaume Nieto
+34 675 655 724
distribucio@lasalateatre.cat

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

AMB EL SUPORT DEL
DEPARTAMENT DE
CULTURA

COMPANYIA
ASSOCIADA A:

"Tot el que es pot
imaginar és real"
PABLO PICASSO

