
UN ESPECTACLE FAMILIAR DE TITELLES, TEATRE D'OBJECTES, 
DANSA I  MÚSICA EN DIRECTE 

 
 DESCOBRIREM LA HISTÒRIA DE LA BRUNA, 

UNA NENA QUE VOL SER COM .. .



Dos treballadors de la neteja arriben a un espai desconegut, disposats a deixar-lo
impol�lut. La troballa d'uns objectes molt especials els farà abandonar la seva feina per
una estona,  tot deixant volar la imaginació i amb la il�lusió d'explicar-nos una història
molt màgica, la història de la Bruna.

I qui és la Bruna? Una nena que vol fer alguna cosa tan bé com la seva amiga
Valentina que li encanta ballar.  Busca i prova incansablement; ha de trobar alguna
cosa. El que no sap la Bruna és que ella ja fa molt i molt bé una cosa: imaginar. 

A través de la imaginació desbordant de la Bruna viatjarem sense moure'ns de lloc i
coneixerem històries de gats  astronautes, nans de jardí, ratolines ballarines i planetes
desconeguts. Un viatge de recerca divertit, emocionant i molt revelador per a la Bruna i
per a tots els espectadors. 

La Bruna finalment s'adonarà que ella no vol ser com ningú, sinó que vol ser com és.
Veurà que per trobar el que la fa realment feliç ha de mirar al seu interior i deixar
d'emmirallar-se en els altres. 

 
             

 

Sinopsi 



"Vull ser com" és un espectacle en el que s'entrellaçen diferents disciplines artístiques:
els titelles, el teatre d'objectes, la dansa i la música en directe. 

La història de la Bruna ens l'explicaran l'actriu Cristina Noguer i el músic Domènec
Boïgues, component del grup musical Orchestra Fireluche. Aquests dos personatges de
la neteja, o éssers màgics, jugaran, crearan i ens descobriran tots els secrets que
amaga l'habitació on es troben. En Domènec, amb tots els seus peculiars instruments,
jugarà tot tocant cançons i fent sons estrambòtics. La Cristina serà la veu de la Bruna i
tot obrint i tancant calaixos  ens mostrarà què s'hi amaga a dins.

L'escenografia central, una calaixera. I cada calaix d'ella, un espai on transcorre una
part de la història. Moviment de calaixos, música i dansa per enllaçar una escena amb
l'altre. I a través d'uns titelles molt especials, coneixerem a la família i amics de la Bruna
que l'ajudaran a trobar la seva pròpia felicitat. I quan la Bruna decideixi deixar-se anar,
volarem amb ella cap a la màgia de les històries, de l'escriptura i dels contes. 

Aquest és un espectacle càlid com la fusta amb la què s'han treballat els seus titelles i
la seva escenografia. És un cant a l'originalitat, a la diferència i a les persones
úniques. 

L'espectacle 



" Tothom és
diferent, i per tant
tothom hi entén
de coses diferents" 

"si t'agrada molt
una cosa no deixis
que els altres et
desanimin i

escolta sempre el
teu cor" 



AUTORIA: Cristina Noguer i Ana Patrícia Jiménez. Espectacle basat
en el conte "Vull ser com la Valentina" de Júlia Moyano amb
il�lustracions de Laia Jiménez.
DIRECCIÓ: Ana Patrícia Jiménez 

REPARTIMENT:  Cristina Noguer  i Domènec Boïgues
MÚSIC: Domènec Boïgues  (integrant Orchestra Fireluche)
COREOGRAFIA I MOVIMENT: Paula Rísquez
IL�LUMINACIÓ: Ana P. Jiménez
ESCENOGRAFIA I UTILLERIA:  Pau Freixas i Cristina Noguer
VESTUARI: Sara Buxeda
TITELLES: Marta Boza 
DISSENY VESTUARI: Sara Buxeda
PRODUCCIÓ: Creixent amb Art
FOTOGRAFIA i VÍDEO: Narcís Ribas

 

Fitxa artística 



GÈNERE: Espectacle de sala que combina teatre de titelles i
d'objectes, dansa i música en directe.
DURADA DE L'ESPECTACLE: 50 minuts
EDAT RECOMANADA:  espectacle familiar. +3 anys 

TEMPS DE MUNTATGE: 2 hores
TEMPS DE DESMUNTATGE: 1 hora

ESPAI ESCÈNIC: 6 m d'ample, 5m fons, 3m alçada mínima
CÀMARA NEGRA: 1 teló de fons negre
TERRA: negre mat

NECESSITATS DE SO: en cas que l’espai no disposi de so, el pot
portar la companyia.
NECESSITATS IL�LUMINACIÓ: Sol�liciteu a la companyia el disseny de
llum i la seva implantació.

 

Fitxa tècnica 



"Creixent amb Art" és un projecte artístic i pedagògic teatral de l'actriu Cristina
Noguer. Els seus espectacles basats en contes beuen de les arts escèniques, de la
dansa i de les arts plàstiques, dotant-los d'una identitat pròpia i especial. El seu afany
és crear històries plenes de màgia que agradin, interessin i emocionin a petits i gran.

En aquest nou espectacle "Vull ser com" fa equip amb el músic Domènec Boïgues,
component del grup musical Orchestra Fireluche.

La direcció del projecte va a càrrec de la directora i pedagoga Barcelonina Ana
Patricia Jiménez i també compta amb la participació coreogràfica de la ballarina
Paula Rísquez.

Aquest és un espectacle creat i assajat durant el 2022. S'ha estrenat dins la
programació familiar de la Festa de la Ratafia el 12/11/22. La producció va a càrrec de 
 Creixent amb Art. 

                                                          Formem part de:

 

crisnoguerm@gmail.com
www.cristinanoguer.cat

IG @creixentambart
676 583390

Creixent amb Art - la companyia


