DOSSIER ESPECTACLE

INTRODUCCIÓ

Les Germanes Jones i el misteri de l’home del Yucatán és un espectacle de sala, de
petit format, per a públic familiar, recomanat a partir dels 7 anys.
Es concep com la continuació i posada en escena de la instal.lació participativa Jurassic
Jones Adventure que es va estrenar al Poble Espanyol de Barcelona i va fer temporada de 3
mesos. Aquesta instal.lació convida a les families a descobrir com treballen les Germanes
Jones durant el descobriment d’un jaciment paleontològic i a desenterrar un fóssil de TREX
de 12m de llargada.
Les germanes Jones son les protagonistes d’aquesta aventura, ara teatral, que combina
arqueologia, misteri i enigmes, en un espectacle participatiu per a tota la familia.
Les propostes de Sàndal Produccions sempre busquen la vinculació entre el fet teatral, la
divulgació científica i l’entreteniment. Aquesta vegada, a més, convidem als espectadors a
participar activament (petits i acompanyants) en la resolució del misteri durant el
desenvolupament de l'espectacle.

l'espectacle

Argument
Les Germanes Jones són paleontòlogues i viatgen per tot el món a la recerca
d’apassionants aventures envoltades de dinosaures. En aquesta ocasió, Elisabeth i
Sarah Jones ens explicaran com es van veure involucrades, per accident, en la
investigació del misteri de l’home del Yucatán.
La germanes Jones necessitaran la vostra ajuda per descobrir els secrets que
envolten una misteriosa llibreta. Aquesta aventura ens portarà a conèixer l’antiga
cultura del Yucatán, els Mayes, i la seva misteriosa Pedra d’Itzá. També coneixerem
les intencions de la Corporació Rex, sentirem els savis consells del professor Wilson i
aprendrem coses sobre ciència, com ara que és la clonació o com era un
Diplodocus.

Format
Espectacle de sala
Durada: 55 minuts
Edat recomanada: a partir de 7 anys
Format per a funcions de públic familiar i per a escoles.

Un espectacle participatiu amb interacció directa amb el
públic. Els joves espectadors i espectadores hauran de
resoldre enigmes durant el desenvolupament de
l’espectacle.

FITXA ARTÍSTICA

Dramatúrgia i direcció: Josep Sucarrats
Intèrprets: Sara Nofrerias i Cristina Prats
Espai i escenografia: Josep Sucarrats
Vestuari i atrezzo: Sàndal Produccions
Disseny de llum i so: Sàndal Produccions
Video: David Blanch
Producció Executiva: Sàndal Produccions

OBJECTIUS
Reviure i entendre el gènere literari de la ficció d'aventures
Explorar cultures antigues, en concret de la cultura Maya
Reflexionar i explorar l'aspecte científic de la clonació
El valor del treball en equip en les professions i oficis

EQUIP
Josep Sucarrats - Dramatúrgia i direcció
Graduat en Enginyeria Mecànica i Publicitat i Relacions Públiques. Inicia la seva carrera en
el sector artístic el 2007, formant part de la Companyia de Teatre Drakonia (Figueres,
2007-2016), on es forma com a Actor Especialista d'Acció Escènica i també desenvolupa
tasques de producció. Durant aquesta etapa produeix espectacles de gran format com "Les
Justes del Rei Jaume" (2012-2014), "Emporiae" (2014-2015) o "Coliseum, Els Jocs de Roma"
(Palau Sant Jordi de Barcelona, 2014). L'abril de 2017, amb Sàndal Produccions, inicia la
seva carrera professional com a productor i director artístic. Entre 2017 i 2020 es dedica
principalment a la producció i creació escenogràfica dels espectacles de la companyia,
participant activament en produccions com "Pegasus" (2017-2019), "Euphoria" (2018-2019), i
"Emotion" (2020) entre altres. Destaca també la seva aportació a l'univers "Animalia INC"
amb la creació de més d'una dotzena de titelles articulats de fusta que es van realitzar
majoritàriament durant els confinaments de la pandèmia de Covid19. A partir de 2020
decideix iniciar la creació d'espectacles des de la direcció artística. La seva primera obra
com a director artístic és "YU" (2021), el que seria la tercera producció de dansa
acrobàtica de la companyia. Sota la seva direcció també destaquen "Jurassic Jones
Adventure" (2022), "Liberté" (2022) i "Winter" (2022).
Sara Nofrerias - Intèrpret
Graduada en Art Dramàtic al Col.legi de Teatre de Barcelona. Es forma també en la
disciplina de Circ a l’Ateneu Popular de Nou Barris. Tot i la seva juventud ja compta amb
experiència professional participant com a actriu a la Instal.lació i espectacle participatiu
Jurassic Jones Adventure (Temporada de 3 mesos al Poble Espanyol de Barcelona) de
Sàndal Produccions i és la protagonista de la campanya Carnet Jove 2021. Participa com a
actriu a la producció Helter Skelter, una obra escolar sota la tutoria de Martí Gallén a la
Sala Beckett de Barcelona. Participa, també com a actriu a la producció The Visit, amb
direcció de Sue Flack al Teatre Almeria de Barcelona.
Cristina Prats - Intèrpret
Graduada en Art Dramàtic a Eòlida (Esad) compagina els seus estudis amb formació
complementària en dansa, veu i cos a escoles com l’Institut de Teatre de Barcelona, l’escola
Ludwick Solski School of Drama de Crackòvia, Aules o a la Sala Beckett de Barcelona.
Entre la seva experiència professional com a actriu destaca “Monumental” amb direcció de
Martí i Torras i Paco Mir, Teatre Eòlia i Teatre Gaudí de Barcelona, La Casa de les Joguines
de Sàndal Produccions, “La Ràbia que em fas” amb direcció de Menuda Tàpies al Teatre
Metropol de Tarragona o “La Fotografia” amb direcció de Roberto Romei a l’Institut de
Teatre de Barcelona.

SÀNDAL PRODUCCIONS
Sàndal Produccions és una companyia i productora que neix el 2017, dedicada a la
creació, producció i distribució de produccions d'arts escèniques.
Com a productora artística, ens interessem per a conèixer els projectes de tots els agents
culturals amb qui treballem. A partir d'aquí ens interessa crear propostes de qualitat que
puguin encaixar en cada un d'aquests projectes. Treballem a partir d'una idea creativa i
col.laborem amb els directors artístics, escenògrafs, il.luminadors, dramaturgs i intèrprets
que més valor puguin aportar a cada projecte.
Diferenciem dues línies de treball. Per una banda, les produccions d'arts escèniques de
diversos formats i per a diferents circuïts: teatre de sala per a tots els públics i propostes
per a espais de carrer.
Alguns dels nostres treballs són: Pegàs, el cavall alat (teatre de sala, 2016-2018); El Sopar
de l'Enigma (2017-2022); Euphoria (espectacle de dansa en Cúpula geodèsica 2019,
temporada Nadal al Poble Espanyol de Barcelona i Gira per Catalunya), Emotion
(Espectacle de dansa familiar , Temporada al Poble Espanyol de Barcelona 2020).
Animalia, Inc (instal.lació i espectacle per a espais exteriors - estrena agost 2020, Mostra
Igualada 2021, Fira Tàrrega 2021, MAC Festival Barcelona 2021, Temporada al Tibidabo
2021 ,Fetén 2022, Festival AlCarrer Viladecans 22).
Yu, espectacle de dansa acrobàtica (Temporada Nadal Poble Espanyol de Barcelona 2021),
Jurassic Jones Adventure (Instal.lació participativa, temporada primavera Poble Espanyol
2022), entre altres.
Ens dediquem al disseny i coordinació d'activitats escolars i educatives.
L'altre línia de treball és la direcció i producció artística per a esdeveniments. Dissenyem i
produïm el contingut d'esdeveniments culturals i activitats pedagògiques. Per exemple,
destaca el disseny de l’activitat del Servei Educatiu del TNC, “Visita Teatralitzada amb Mila
i Sham” per a grups escolars.

Descobreix altres propostes de
Sàndal Produccions

