Quin dia més bonic!
Cançons que surten de la terra
Les Bruixes Burriac són tres
bruixes bones que han sortit dels
boscos màgics del Maresme per
pujar als escenaris.
Són bruixes alegres, divertides i
una mica esbojarrades. Tenen
dons naturals i molts secrets per
explicar i ara viatgen per tot el
món convidant-nos a la seva
Festa Bruixa per celebrar les
petites meravelles de la vida.

Quin dia més bonic! és un
espectacle musical que connecta
amb les nostres tradicions i
cançons d’infantesa. Plou i fa sol,
Clavell morenet, Sóc bruixa
bona, La masovera, Sa carta,
Baixant de la Font del Gat,
Volem pa amb oli, El ball de la
civada o Bon dia,..., cançons
d’ara i de sempre que surten de
la terra i meravellen a tota la
família, des dels més menuts de 1
o 2 anyets fins als avis i les àvies
de 90 anys o més.

De 0 a 100 amb les Bruixes Burriac
Un espectacle intergeneracional
Les Bruixes Burriac van sortir del
bosc per entrar als llibres i ara han
sortit dels llibres per pujar als
escenaris.

les seves dificultats i les seves
fragilitats davant d’un món, tot sovint,
excessivament ràpid i, a voltes, massa
agressiu.

Tot just fa dos anys que aquesta
companyia de teatre infantil va
començar el seu recorregut fent
actuacions i festes a escoles i a
places del país. Les Bruixes ara s’han
vestit de llarg amb el seu nou
espectacle Quin dia més bonic!, una
divertidíssima representació de
teatre musical per a públic familiar
que sedueix petits i grans.

Pocs espectacles o ofertes de lleure
ofereixen la possibilitat d’estar
còmodes als uns i als altres davant
d’un mateix producte.

La connexió màgica entre avis i néts
Les persones grans i els infants,
especialment els més menuts,
comparteixen una manera de fer que
els connecta. Uns i altres, tot i la
diferència d’edat i d’experiències
acumulades, actuen de manera
similar: belluguen, caminen, parlen i
observen el món amb un ritme propi,
més suau i melodiós. És aquest ritme
el que fa que es produeixi la
connexió màgica entre avis i néts.
Les capacitats dels avis van minvant i
les dels petits es van desenvolupant,
i ambdós mostren sense complexes

Quin dia més bonic! ho aconsegueix
tenint cura de tots els detalls de la
posada en escena: el vocabulari, el
guió, l’escenografia, el ritme general
de l’espectacle i també el ritme
particular de les cançons que s’hi
interpreten amb arranjaments
agradables sense estridències ni
velocitats aclaparadores.
Les Bruixes Burriac interpreten de
manera personal i genuïna un bon
grapat de cançons que han superat la
proba més difícil, el pas dels anys, per
convertir-se en “clàssics” de la nostra
cultura popular. Són cançons que ja
enamoraven als infants de fa 100 anys
i, per tant, ja servien als nostres
mestres i educadors d’aquella època,
són cançons que continuen ben vives
entre nosaltres, superant els diferents
estils i opcions pedagògiques, i
superant els diferents decrets i
reformes educatives.
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FITXA TÈCNICA

FITXA ARTÍSTICA

60 minuts de durada

Producció
Bruixes Burriac

2 h de muntatge
1 h de desmuntatge
Espectacle adaptable a tot tipus de
teatres i a espais exteriors. En aquest
cas és necessària una tarima, com a
mínim, de 6 x 4 m amb escala lateral
i faldó.
La tarima ha de tenir una estructura
per a subjectar una lona de fons
d’escenari de 6m d’amplada x 3 m
d’alçada.
L’espectacle no permet
interrupcions.
Presa de corrent a peu d’escenari
amb potència mínima de 4.000 a
220 v.

Direcció artística
Xavier Miret / Argi Ibàñez
Guió
Xavier Miret
Direcció musical
Argi Ibàñez
Arranjaments musicals
AURILIG
Assessorament escenogràfic
Guille Laborde
Intèrprets
Alba Mesa
Laura Ventura
Sara Ytchart

Berenguera
Ermessenda
Valldeflors

Accés amb vehicle fins al peu
d’escenari.
Aparcament per a 2 vehicles.
Petit vestidor o espai per canviar-se.

CONTACTE
663 11 96 79
bruixesburriac@bircat.org
www.bruixesburriac.cat

