
 

 

  

 

 

Nota de premsa 

 

L’Obra Social ”la Caixa” ofereix el proper 11 de desembre l’estrena de l’últim 
espectacle de la companyia, que s’emmarca en un innovadora programació 

d’espectacles de producció pròpia per al públic familiar i escolar 
 
 

Comediants estrena Skribo  
a CaixaForum Barcelona  

 
 

• Skribo. Una aventura cal·ligràfica és el darrer univers creat per 

l’emblemàtic col·lectiu artístic Comediants que donarà el tret de 

sortida a la programació de Nadal de CaixaForum Barcelona.  

 

• Durant onze úniques funcions, la companyia de teatre catalana 

envairà l’auditori de l’edifici modernista amb el seu característic 

teatre per mostrar aquest darrer projecte a mig camí entre l’art i la 

pedagogia. 

 

• Aquest muntatge constitueix la segona col·laboració entre la 

companyia catalana i l’Obra Social ”la Caixa” després d’haver 

estrenat Num3r@lia a CosmoCaixa al desembre del 2008. 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” consolida amb aquest espectacle una nova 

programació iniciada enguany per oferir espectacles de música i 

arts escèniques exclusius i de producció pròpia que s’allunyen de 

l’oferta existent. 

 

• L’espectacle d’arts escèniques Skribo. Una aventura cal·ligràfica 

s’estrenarà el proper 11 de desembre a les 17.30 hores a 

CaixaForum Barcelona (Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). Es 

podrà veure durant onze úniques funcions —fins al 4 de gener— i 

posteriorment començarà una itinerància pels centres culturals i 

socials de l’Obra Social ”la Caixa” que el portarà a Madrid, Palma, 

Lleida i Tarragona. 

 



 

Barcelona, 9 de desembre de 2010. El director de l’Àrea de Cultura de la 
Fundació ”la Caixa”, Ignasi Miró, i el director de la companyia Comediants, Joan 
Font, han presentat aquest matí en roda de premsa l’espectacle Skribo. Una 

aventura cal·ligràfica. 
 

En un món globalitzat i eminentment tecnològic com el que vivim actualment, 
on els sistemes de comunicació avancen de forma inexorable i l’accés a la 
informació és cada cop més instantani i directe, hàbits i valors essencials com 
la paciència i la curiositat a l’hora d’agafar un llibre o una ploma per escriure 
han anat cedint terreny a les noves demandes de la societat del segle XXI. La 
lectura i l’escriptura continuen sent les principals eines d’interacció i 
comunicació social avui dia, però molta gen tem que quedin relegades a un 
segon pla, motiu pel qual cal prendre consciència del motor i el valor que 
representen, tant des del vessant cultural com històric i social.  
 
Per això el col·lectiu artístic Comediants ha decidit centrar-se en aquests hàbits 
en el seu darrer espectacle, Skribo. Una aventura cal·ligràfica, una estrena 
absoluta que oferirà CaixaForum Barcelona el proper dissabte 11 de desembre.  
 
L’espectacle 

 
Skribo. Una aventura cal·ligràfica ens endinsa a TecnoLive, el planeta amb la 
tecnologia més desenvolupada de la galàxia. Un món on tot és a les mans dels 
ordinadors, i activitats tan necessàries com la lectura i l’escriptura han estat 
oblidades. Però una terrible tempesta elèctrica deixa tot el planeta sense 
tecnologia i només podran solucionar el problema llegint un antic llibre: 
L’enciclopèdia de com funcionen totes les coses. L’única esperança serà en 
Zeta, Cavaller del Satèl·lit de les Lletres, que arriba a TecnoLive disposat a 
ensenyar a escriure i a llegir tots els seus habitants. La seva missió no serà 
gens fàcil i només comptarà amb l’ajuda de l’Alfa. Però no tot és el que sembla i 
tots dos es veuran immersos en una aventura plena d’enganys, amor i lletres. 
 
Fidel a l’objectiu principal de la històrica companyia, Skribo. Una aventura 

cal·ligràfica neix amb la intenció de reivindicar i redescobrir tots aquells 
elements i valors que l’inexorable pas del temps ens empeny a deixar de 
banda, en aquest cas la lectura i l’escriptura. Una filosofia que ha acompanyat 
Comediants durant els seus gairebé quaranta anys d’història i que, encara avui, 
manté el mateix lema: recuperar el compromís amb el present i obrir els ulls a 
la gent perquè torni a veure el món com una gran casa de cultura i plaer.  
 
Enfocada principalment al públic familiar, sobretot als més menuts, aquesta 
faula es marca des de la gènesi l’objectiu d’acompanyar el públic en un viatge a 
través de la història de l’escriptura i de la seva cabdal necessitat. Des de les 
onomatopeies, els pictogrames i els logotips gràfics fins a la cultura moderna, 



Comediants emprèn un periple en què convida els espectadors a reconèixer la 
importància de la paciència, la precisió, el coneixement i, per sobre de tot, la 
sensibilitat, que, si no fos pels llibres i per l’art, potser no experimentaríem de la 
mateixa manera.  
 
L’Obra Social ”la Caixa” i Comediants 

 
Aquest darrer projecte de Comediants constitueix la segona col·laboració amb 
l’Obra Social ”la Caixa”, després que al Nadal del 2008 estrenessin l’espectacle 
Num3r@lia a CosmoCaixa Barcelona, una idea sorgida al voltant de l’exposició 
Núm3ros!. Aquella vegada, i seguint la mateixa línia de treball 
pedagogicoartístic, era la història i la utilitat dels nombres l’eix vertebrador de 
l’espectacle, que intentava acostar als més petits el crucial paper del càlcul i les 
matemàtiques en la vida quotidiana, i buscar una reconciliació d’aquests dos 
mons per mitjà del divertiment i el joc escènic.  
 
Amb aquesta segona estrena, Comediants decideix plantejar un missatge i una 
línia de treball similars, combinant també de forma efectiva les arts escèniques i 
la didàctica, i mirant de fer conscients i partícips els espectadors de la 
importància de valors tan essencials com la lectura i l’escriptura. Si fa dos anys 
aconseguien que molts nens i nenes descobrissin amb sorpresa la importància 
dels nombres a les seves vides i les dels seus avantpassats, ara l’objectiu és 
que entenguin el valor de llegir i escriure. 
 
Una innovadora programació d’espectacles 

 
L’Obra Social ”la Caixa” ofereix una programació d’espectacles estable i 
continuada des del 1994. Durant més de quinze anys —i sobretot amb la 
posada en marxa dels centres CaixaForum—, l’entitat ha fet una aposta 
decidida per oferir al públic familiar, les escoles i els docents un ampli ventall de 
propostes que passen pels tallers d’arts visuals, les activitats dins les 
exposicions, els concerts i les arts escèniques. 
 
La finalitat d’aquesta programació educativa i familiar de l’entitat és apropar a 
tots els públics la cultura entesa com una poderosa eina per afavorir la cohesió 
i la integració social. Es tracta, doncs, de promoure el coneixement i el 
creixement de persones de totes les edats, condicions i procedències. 
 
Enguany, l’Obra Social ”la Caixa” ha engegat una nova línia programàtica 

per al públic familiar i escolar que aposta per espectacles de nova creació 
amb produccions pròpies i coproduccions. L’entitat deixa enrere la programació 
estable de produccions de circuit per oferir espectacles que, d’una altra 
manera, potser mai no veurien la llum. L’objectiu és presentar una oferta 
allunyada de la que es pot trobar al circuit teatral i musical per a aquest públic. 
 



Les produccions encarregades per l’Obra Social ”la Caixa” se centren en alguns 
dels temes prioritaris per a l’entitat, com ara les músiques del món o, en el cas 
de les humanitats, la cultura clàssica i el món de la literatura i les lletres. Així, 
espectacles com Teranga o Un te amb menta fan servir la música per acostar 
els espectadors a diferents cultures, El col·leccionista de paisatges i The 

Blackbirds trenquen prejudicis davant la música contemporània, Quadrinet 
busca fomentar la participació dels espectadors i El fil del mite, Contes a la 

vora del foc i Skribo ens aproximen a la cultura clàssica i al món de les lletres 
i de la literatura. 
 
Aquests espectacles volen ser aptes per a totes les edats. Són espectacles que 
emocionen, que combinen el ritme tranquil i trepidant, que fomenten la 
participació i que proposen un llenguatge intel·ligent per fer gaudir grans i petits. 
 
Un altre dels objectius d’aquesta nova línia programàtica és crear espectacles 
combinant la col·laboració amb professionals de llarga experiència i donant una 
primera oportunitat a nous valors en els camps de la interpretació i la música. 
 
La programació engegada sota aquesta premissa ha rebut 28.000 espectadors 
i enguany s’espera que aquesta xifra augmenti en el 40 % i arribi gairebé als 
40.000 espectadors. Els espectacles no es faran tan sols als centres 
CaixaForum per al públic familiar, sinó que també tindran un recorregut escolar 
per tota la geografia espanyola. 
 



 
  

 

Skribo. Una aventura cal·ligràfica  
 

Estrena: dissabte 11 de desembre, a les 17.30 h 

 

CaixaForum Barcelona  
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08028 Barcelona 
 
Sessions: 

Dissabtes 11 i 18 de desembre de 2010, a les 17.30 h 
Diumenges 12 i 19 de desembre de 2010, a les 12.00 h 
Del dilluns 27 fins al dijous 30 de desembre de 2010, a les 17.30 h 
Diumenge 2 de gener de 2011, a les 12.00 h 
Dilluns 3 i dimarts 4 de gener de 2011, a les 17.30 h  
 
Preu: 4,00 € 
 
Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel. 902 22 30 40 
www.lacaixa.es/obrasocial  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Josué Garcia: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 



 

Programació d’espectacles de la Fundació ”la Caixa” 

Temporada 2010-2011 

 
El col·leccionista de paisatges 

Jorge López, flauta; Naüm Monterde, clarinet; Laia Rius, violí; Eva 
Gumà, violoncel; Clara Peya, piano; Manolo Alcántara, actor 
 
Albert Gumí i Xavier Erra, guió i direcció artística 
 
Des del cop rítmic d’un martell fins a la remor suau del vent, tot el que 
ens envolta crea un fons «musical» que ens acompanya al llarg del dia. 
Són els nostres paisatges sonors quotidians. Si sabem escoltar-los, 
descobrirem un món sonor ple de suggestions. Un personatge pintoresc, 
el col·leccionista de paisatges, s’encarregarà d’enregistrar 
minuciosament aquestes sonoritats que es transformen en música. I en 
la seva dèria és capaç, també, de mostrar-nos les imatges pictòriques 
que s’amaguen rere cada melodia. Si seguim el col·leccionista, ens 
perdrem dins el paisatge que se sent, s’escolta i es veu. 

 
Un te amb menta 

Orquestra Àrab de Barcelona 
Mohamed Soulimane, violí, kàrkares i veu; Mohamed Ayoub, veu i ud; 
Aziz Khodari, darbukka, daf, riq i bendir; Said Elhrizi, tabal, kàrkares i 
guembri; Joan Rectoret, baix elèctric; Lluís Pinyot, flauta dolça, banjo i 
guitarra 
 
Jordi Vallespí, director artístic i musical; Marc Hervàs, director d’escena i 
escenografia  
 
Un te amb menta se centra en les músiques d’una àrea cultural amb la 
qual mantenim vincles molt importants però que encara ens és força 
desconeguda: el Magrib. Viatjarem al nord de l’Àfrica, on descobrirem la 
gran riquesa musical dels diferents pobles que componen la part 
occidental del món islàmic: escoltarem els cants i els ritmes dels berbers 
o amazics (habitants originaris del Magrib), dels gnaua (descendents 
d’esclaus negres) i dels sufís (branca mística de l’islam). Recordarem la 
important influència de la música àrab a la península Ibèrica amb temes 
araboandalusís, i descobrirem també estils moderns com el chaâbi i el 
rai. 

 



Teranga 

Djilandiang 
Djoutala Seydi, ballarí, veu i màscares; Momar Thioune, percussions 
(seouroubà, djembé, kora); Babacar Mbaye, percussions (seouroubà, 
djembé, tama); Touty Mane, ballarina; Lath Maye, percussions 
(seouroubà, djembé, tama); Bamba Lamine Mane, ballarí i percussions 
(balafon, xung, seouroubà) 
 
Albert Gumí, direcció musical; Anna Llopart, direcció artística 
 
Màscares de la bona sort, danses que invoquen la pluja, tambors que 
parlen, cançons que ens expliquen històries de respecte, pau i 
tolerància... Tot això i més en un concert que ens porta l’energia de 
l’Àfrica més autèntica. Els mestres de cerimònia són els membres del 
grup Djilandiang. Alguns d’ells són griots, els encarregats de transmetre 
la tradició oral al seu país, el Senegal. Per fer-ho, disposen d’una gran 
quantitat d’instruments i de cançons i danses que ens parlen de la seva 
vida i les seves tradicions. Nosaltres només ens hem de deixar portar pel 
ritme i participar en la gran festa que s’obre a tots els sentits. 

 
Quadrinet. Un concert amb quatre músics (i amb tu..., si vols!) 

 
Albert Gumí, clarinets; Carlos Moliner, clarinets; Naüm Monterde, 
clarinets; Oriol Garcia, clarinets 
 
Idea original: Carles Riera 
 
Com neixen els instruments musicals? En aquest concert ho descobriràs 
i, a més a més, veuràs i escoltaràs com creixen fins a arribar a ser com 
són avui dia, eines capaces de tocar pràcticament en tots els repertoris, 
de fer-nos somiar, de fer-nos riure... i de fer-nos moure de la cadira. I, 
per cert, si estàs aprenent a tocar un instrument melòdic (violí, flauta, 
saxo...) en una escola de música, pots venir una hora abans del concert 
amb el teu instrument i podràs tocar amb els músics una estona. Què et 
sembla?  

 
The Blackbirds 

Espirituals negres 
Jordi Boltes, baix; Cisco Villas, baríton; Francesc Pagès, tenor; Jordi 
Vallespí, tenor 
 
Als Estats Units d’Amèrica, a les acaballes del segle XVIII i començament 
del XIX molts esclaus negres, portats presoners de l’Àfrica per treballar 
als camps de cotó, acudien obligats a les esglésies, on escoltaven i 
cantaven psalms propis de la litúrgia protestant. De la barreja de la 



religió i la música cristianes amb els cants i les creences tribals africans 
van sorgir els espirituals negres. El grup vocal The Blackbirds intenta 
transmetre el missatge actual de soledat, anhels, tristeses i alegries que 
amaguen aquestes melodies, i presenta un concert auster, elegant i 
participatiu a través de la intensitat i el color de les seves quatre veus, al 
més pur estil dels mítics Golden Gate Quartet! 

 
El fil del mite 

Mites i tradició oral 
Selecció de mites i adaptació de textos clàssics, Antonio Alvar; 
dramatúrgia, guió i direcció i adaptació de textos, Jordi Prat i Coll; 
disseny d’escenografia i vestuari, Ricard Prat i Coll; música, Mario Mas 
(guitarra) 
 
Intèrprets: Fiona Rycroft, Mireia Piferrer i Marc Pociello 
 
La civilització grecoromana va saber crear i transmetre un conjunt de 
mites molt útils per enfrontar-se des d’una mentalitat narrativa prelògica 
a algunes de les preguntes essencials de l’existència humana. Preguntes 
que concerneixen el món extern i el món intern. A través d’antics relats 
imaginaris de gran bellesa i amb l’accent posat sobretot en la narració i 
en una lleugera dramatització, oferirem l’escenificació amena d’uns mites 
clàssics molt coneguts —el minotaure, Teseu i Ariadna, Dèdal i Ícar— 
que han inundat l’imaginari de la nostra cultura occidental. 

 
Skribo. Una aventura cal·ligràfica 

Comediants 
Benvinguts a TecnoLive, el planeta amb la tecnologia més 
desenvolupada de la galàxia. Un món on tot és a les mans dels 
ordinadors, i activitats com la lectura i l’escriptura han estat oblidades. 
Però una terrible tempesta elèctrica deixa tot el planeta sense tecnologia 
i només podran solucionar el problema llegint un antic llibre: 
L’enciclopèdia de com funcionen totes les coses. L’única esperança per 
poder desxifrar-lo és en un satèl·lit proper on sembla que la gent que hi 
viu encara sap escriure i llegir. La missió no serà fàcil, i en el transcurs 
del viatge els protagonistes es veuran immersos en una aventura plena 
d’enganys, amor i lletres. 

 
Contes a la vora del foc (Històries dels germans Grimm) 

Espectacle de titelles i ombres 
Karromato 
Espectacle que ressalta la importància dels contes narrats a la vora del 
foc i recorda els temps en què els avis transmetien als més petits la seva 
saviesa explicant els màgics rituals d’iniciació que tenien com a 
escenaris el bosc i els castells. Per aconseguir recrear la bellesa i la 



nostàlgia d’aquests relats, s’ha triat l’època del romanticisme com a 
ambient ideal, per la seva particular barreja de melancolia i dramatisme. 
Els titelles i les ombres xineses comparteixen escena, mentre que la veu 
com a suport de la història és pràcticament substituïda per la música de 
Schumann, que es converteix així en el fil narratiu de les quatre històries 
clàssiques que proposem... 

 

 

 



La companyia Comediants 

 
Comediants té gairebé quaranta anys d’història sobre els escenaris, una 
col·lecció inacabable de premis i reconeixements arreu del món, i una de les 
projeccions internacionals més importants del teatre espanyol. Sorgits de 
l’entorn de la creació independent, alternativa i avantguardista del 
començament dels anys setanta, aquest col·lectiu format per actors, músics i 
artistes de tot tipus es va guanyar en menys de deu anys un lloc privilegiat al 
món de les arts teatrals i parateatrals, i ja als anys noranta va aconseguir fer-se 
un nom i una reputació a escala planetària. 
 
Amb seu a Canet de Mar, on han establert La Vinya (un centre de creació i 
programació multidisciplinàries), Comediants neix d’una filosofia molt concreta i 
compartida amb passió per tots els seus integrants: la vocació de plantejar un 
teatre dels sentits, un teatre de colors, olors, emocions i textures, però també 
de provocació. Una provocació que, en paraules de la companyia, «suposa la 
senzillesa del mite o el conte davant la complicada vida moderna, una 
provocació que suposa l’optimisme davant certes realitats actuals i una 
provocació que suposa també el redescobriment d’allò quotidià davant la 
imparable evolució dels temps». 
 
Durant algunes dècades, la companyia ha fet arribar aquesta filosofia arreu, allà 
on molt poques companyies han pogut viatjar i actuar. Des del Japó fins a 
Rússia i des d’Islàndia fins a Xile, han visitat alguns dels millors festivals d’arts 
escèniques del món, han protagonitzat algunes de les celebracions i 
inauguracions més rellevants del moment (com els Jocs Olímpics de 
Barcelona’92 o el Festival Internacional de Txékhov) i han rebut els 
reconeixements més importants del país. S’han atorgat a Comediants, entre 
altres, el premi Ciutat de Barcelona per la memorable Sol, solet (1980), el Premi 
Nacional de Teatre concedit pel Ministeri de Cultura (1983), la Creu de Sant 
Jordi (1996) i la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts atorgada pel Govern 
espanyol (2001). 
 
Entre els espectacles més memorables de Comediants, destaquen muntatges 
com Sol, solet (un dels més premiats de la companyia), La nit, Mare Nostrum, 
La magia del tiempo, La flauta màgica i L’arbre de la memòria, entre molts 
altres. No obstant això, el camp de treball de Comediants no acaba dins els 
escenaris (o carrers, places, estadis i qualsevol lloc on puguin fer els seus 
muntatges), ja que en la seva trajectòria també sobresurten projectes destinats 
al cinema, la televisió, la literatura, la música i, fins i tot, el disseny i el vestuari.  
 


