


“Ojalá que emerjamos más sabios. Creo que habrá una mayor conciencia
sobre cómo nos provocamos esta pandemia y que la gente cambie. Espero
que haya una oleada de suficientes millones de personas que nunca han
respirado aire limpio en las ciudades, que nunca habían podido ver el cielo
de noche y verlo despejado con estrellas brillantes. Espero que haya
muchos de ellos para eventualmente obligar a las grandes empresas y a
los políticos a ... dejar de hacer las cosas como siempre. Pero el miedo que
es que hay tantos líderes en el mundo a quienes parece no importarle las
futuras generaciones, que parece que no les importa la salud del planeta.”

Jane Godall 
 
 

INTRODUCCIÓ

Com a companyia productora d'espectacles
ens hem interessat en tractar aquesta
temàtica i tot el que envolta el respecte per
les altres espècies, en aquest cas animals. La
nostra aposta és crear propostes amb
contingut social i la d'incentivar una visió
crítica del món que ens envolta.

Els animals tornen a la ciutat?

Animalia, Inc és un projecte artístic creat
durant el confinament dle 2020.
Durant aquells mesos vam veure com la
fauna va recuperar el seu espai en ciutats
i pobles.
En aques context ens preguntem com
hauria de ser aquesta convivència
entre humans i animals, si existeix o
si seria possible. De fet, més que
descobrir espais urbans , la
biodiversitat ha recuperat el seu
espai.
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ANIMALIA,INC tracta la biodiversitat i la importància del seu equilibri.
Actualment existeix un debat sobre el tractament dels animals, sobre
l’explotació que fem sobre ells, la línia fina entre el maltractament...
Sense voler instruïr un discurs animaliasta volem reflexionar sobre la
superioritat de l’home entre totes les espècies, sobre l’home com a centre del
Planeta, sobre el fràgil equilibri d’una biodiversitat rica.
Amb això, ens hem permès crear un univers on humans i animals conviuen en
igualtat de condicions. En clau d’humor i a través d’un llenguatge molt
físic explorem les relacions entre els animals i els humans.
ANIMALIA,INC és un espectacle de titelles  de fusta manipulats entre 1
i 3 actors inspirats en figures de joguina.

PROJECTE

Sàndal Produccions Animalia,Inc



L'ESPECTACLE
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SINOPSI

L'equip Animalia,Inc planta el seu campament. Mentre els biòlegs
desenvolupen les seves tasques rutinàries, alguna cosa fa neguitejar
els animals. Poden confiar en aquests humans? A partir del teatre físic
i gestual, la manipulació dels titelles i l'humor, l'espectacle recrea els
campaments de naturalistes que estudien el comportament dels
animals. Una al.legoria sobre la convivència entre espècies i una
reflexió crítica sobre la preeminència de l'espècie humana sobre la
resta de criatures del planeta.

Degut a la desmassificació dels espais urbans, la fauna dels boscos
catalans ha recuperat el seu espai.
Serem capaços de conviure-hi?
De trobar un equilibri?
Una proposta que parla de com l'egocentrisme humà ens ha portat a la
destrucció d'una biodiversitat equilibrada.

Espectacle de carrer 
Durada : 30 minuts
Recomanat a partir dels 2 anys 
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L'espai escènic consisteix en la recreació d'un campament de biòlegs.
Consisteix en 3 cabanes estil teepe que tematitzem i juguem a com a
elements naturals.

Elements de fusta que recorden a les joguines de quan som petits ens
serveixen per delimitar espai o perimetrar.

Recomanem exhibir en espais naturals: parcs, jardins, boscos, espais
amb vegetació... 

 

Titelles

Els 5 primers titelles recreen una cabra, un cérvol, una puput, una gos i
una llebre.
Han estat inspirats en les joguines de fusta de quan som petits. El sistema
de construcció és absolutament artesanal, làmina a làmina i moldejant per
a als volums i forma. Per conservar l'estètica de la fusta natural s'ha optat
per protegir-los amb vernissos ecològics de diverses tonalitats. Són titelles
articulats, de mida mitjana i gran i manipulats entre 1 i 3 actors.

ESPAI I CONCEPTE
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Idea original:  Aina Gomis y Josep Sucarrats
Direcció : Anna Roca (Cía de Teatro Anna Roca)
  Manipulació i assessorament:  Clara Algaba

Interprètes: Queral Borja, Miquel Uriz i Josep Sucarrats
 Disseny i construcció titelles : Josep Sucarrats

Fotografia : Sergio Panizo
Video: David Blanch - Indiana Studios 

Producció i distribució: Sàndal Produccions
 
 
 

FITXA ARTÍSTICA
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MOSTRA IGUALADA 2021
FIRA TÀRREGA 2021
MAC FESTIVALBARCELONA 2021
FESTIVAL DE NADAL DE BARCELONA 2021
FETÉN FESTIVAL GIJÓN 2022
FESTIVAL ALCARRERVILADECANS 2022
FESTIVAL TERRAIMAR DE SITGES 2022
FESTIVAL FIROBI 2022 
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RECORREGUT FESTIVALS
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IMATGES
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CONTACTE
Aina Gomis
+34 698823257
aina@sandalproduccions.com


