miranius l’aventura d’habitar el món
una producció de_paper
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Durada de l’espectacle: 45 minuts
Recomanat a partir de 4 anys
Espectacle en català
Espai mínim 7m ample x 6m fons
Escenari sense pendent
Es necessita foscor
Temps de muntatge: 2,5 hores
Temps de desmuntatge: 1 hora

Sinopsi
Grills, aranyes, abelles, ocells, talps i formigues. La
vida s’escampa per tots els racons.
A la riba d’un riu, les bestioles comparteixen un tros
de terra. Cadascuna amb el seu niu, el seu cau, el seu
catau. De vegades com veïnes ben avingudes, d’altres
no tant.
Un bon dia hi arriba una nova espècie, la humana. Una pagesa
que també hi fa el seu niu: una barraqueta de canya i fang. Amb el pas dels anys, però, aquell niu humà
anirà creixent. Com s’ho faran les bestioles per continuar vivint en aquell indret?
MIRANIUS és la història d’un paisatge. Un paisatge on cada animal, cada arbre, cada pedra o cada
meandre del riu hi té el seu encaix, i com si de peces d’un tàngram es tractés, amb cada moviment fan
néixer noves figures, noves realitats.
MIRANIUS és un espectacle sobre la coexistència de diverses espècies animals, i sobre les conseqüències que hi té l’empremta humana.

Fitxa artística
Títol de l’espectacle: Miranius
Idea i producció: De_paper
Dramatúrgia: Jordi Palet i De_paper
Direcció: Jordi Palet
Escenografia, il·lustració i construcció dels titelles: Joan Alfred Mengual
Construcció escenogràfica: Josan Alfred Mengual i Euald Ferré
Composició musical: Núria Lozano
Assessorament musical: Oriol Cases
Interpretació: Joan Alfred Mengual (titellaire) Núria Lozano (música)
Disseny de llums: Oriol Rafí i Roc Lain
Disseny de so: Oriol Rafí
Assessorament de moviment: Marta Gorchs
Vestuari: Txell Miras
Assessorament científic: Antoni Serra

Què és MIRANIUS?
La lliçó més important que podem aprendre de les insuperables meravelles dels constructors animals
és la de la humilitat. Una humilitat que, de vegades, tots necessitem.
Juhanni Pallasmaa
L’espectacle MIRANIUS neix de diferents inquietuds i observacions quotidianes que ens han portat a
reflexionar sobre la relació de l’espècie humana amb el seu entorn. La visió que, sense poder-ho evitar,
tenim de la humanitat com a centre de l’univers.
l D’una banda el ressorgiment de la natura que vam poder veure durant el confinament del març del
2020; la capacitat de regeneració i l’evidència que la vida continua amb nosaltres o sense nosaltres.
l I de l’altra, la potència de transformació de l’entorn que tenim els éssers vius com a part d’un en-

granatge on totes les peces tenen la mateixa importància i han d’anar coordinades perquè la màquina
funcioni.
Volem que MIRANIUS sigui com un joc, entre la música i les construccions infantils. Que permeti,
segons les inquietuds, interessos i necessitats de cada espectador, gaudir de l’obra posant l’accent
damunt d’allò que, segons l’edat, pugui despertar més interès.Es tracta tan sols d’obrir una porta a la
reflexió a través d’una mirada diferent de l’habitual.
Volem que MIRANIUS sigui un espectacle amb diferents capes de comprensió: que pugui ser un retrat
de la vida diària d’animalets tan propers com les aranyes o les formigues que desperten l’interès dels
més petits, però que a la vegada, pugui plantejar als grans una reflexió més profunda sobre la manera
com els humans ens relacionem amb el món, amb la natura.

Posada en escena
MIRANIUS és un espectacle musical
il·lustrat. Les cançons en directe expliquen la història, acompanyades per una
escenografia i uns titelles que recorden
una gran àlbum il·lustrat.
De la mateixa manera com ja fèiem
en espectacles anteriors, volem que el
procés de creació formi part intrínseca de
l’obra. Així doncs, posem especial èmfasis a la construcció en directe, tant pel
que fa a la música i les cançons, com pel que fa als elements escenogràfics i titelles.
A partir d’uns mòduls fets de cartró, fusta i tela il·lustrats a mà, expliquem la transformació d’una terra
erma que es va omplint de vida i de construccions. Aquests mòduls que durant l’espectacle es van
movent, encaixant i desplegant com si es tractés d’un joc de tangram, formen una gran obra pictòrica
que s’anirà transformant a mida que es desenvolupa la història.
La música de MIRANIUS és un diàleg entre els sons acústics i els sons electrònics. Les relacions entre les bestioles, els humans i els paisatges, en el terreny sonor, les volem reforçar amb aquesta barreja d’instruments acústics (acordió, veu, bombardí, guitarra, castanyoles...) i electrònics (sintetitzadors,
efectes digitals, caixes de ritmes...). Una barreja que en molts casos pot sorprendre, però que al igual
que en la història i en la natura es complementa i s’enriqueix mútuament per tal de trobar l’equilibri.

Qui som?
De_paper som el Joan Alfred Mengual, artista visual i titellaire, i la Núria Lozano, música.
Vam començar a treballar junts arrel del projecte Musiquetes de Paper, una coproducció de Fem Sonar Les Musiquetes i Joan Alfred, proposta amb la qual vam guanyar la 3a Beca d’Innovació en Cultura
Popular Jaume Casademont. És en aquest projecte on el Joan Alfred emprèn el treball i la recerca sobre
els teatres de paper i la il·lustració bidimensional portada a l’espai escènic.
A principis de l’any 2014 iniciem el camí com a De_paper, amb la voluntat de crear una plataforma on
desenvolupar espectacles multidisciplinaris.

El Nadal del 2014 presentem el nostre primer treball, una stopmtion, Les festes de Nadal, en la que ja
explorem les possibilitats dels teatres de paper, les titelles d’ombres, el dibuix i la música.
El 7 novembre del 2015 estrenem el primer espectacle, Dins la panxa del llop, al Festival Guant.
A la tardor del 2018 estrenem el segon espectacle, Una poma, un pomer i la versió de proximitat del
mateix espectacle; Una pometa, un pomer.
Per altra banda també hem editat l’stopmotion Un pessebre de paper (Nadal del 2015), el videoclip Dona’m la mà (2017), del cantautor Joan Boada i la videonadala Xacarraxac (Nadal 2019).
Durant aquests anys hem actuat a teatres i festivals com el Festival Grec (2016), el FIT de Cerdanyola
(2016 i 2018), el cicle Joc al Ninot de Lleida (2017), la Mostra d’Igualada (2017 i 2019), el Festival
de titelles Romà Martí de Caldes (2017), el Bornet de cançons (2017), el Festival Petit Format d’Olot
(2017), el Menut Festival de l’Alcúdia (2018), el Petit Festival de Sant Joan d’Alacant (2018), i en diversos cicle escolars com l’Anem al Teatre de la Diputació de Barcelona, l’Escola va de Bolo de Xarxa...
JOAN ALFRED MENGUAL
Constructor, inventor i narrador.
Llicenciat en Belles Arts, Postgrau en Il·lustració i
Especialista Universitari en Disseny Gràfic Editorial.
Des del 1998 ha treballat com actor i escenògraf
als grups Visitants Cia. de Teatre, Acaduhac, El
Ball de Sant Vito, Fem Sonar les Musiquetes i Joan
Alfred i De_paper.
Ha combinat el treball plàstic i teatral amb la
docència de les arts plàstiques a centres d’Educació
Secundària.

NÚRIA LOZANO
Acordionista, cantant, compositora i mestra.
Ha estudiat Educació musical a l’Universitat Autònoma de Barcelona i el grau superior de música a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).
Actualment és component dels grups Betzuca, Fem
Sonar Les Musiquetes, de la Companyia Roger Canals i forma part dels Dials, la banda que acompanya
l’animador Rah-mon Roma.
També ha estat membre dels grups La Carrau, Les
Violines,La Txaranga Revoltosa, Les noves dones de
la bella cançó i Mr. Sequah.
Va rebre el premi Joan Trayter a la millor producció
pel disc Musiquetes per la Bressola (Premis Enderrock 2009).

JORDI PALET
Sempre li ha agradat barrejar imatges i
paraules. Potser per això va estudiar Belles Arts
(UB, 1996) i Dramatúrgia i direcció (IT, 2002).
Potser per això va compaginar la narració oral
amb els objectes (1996-2008)... i va començar
a participar en la creació d’espectacles relacionats amb els titelles i el teatre visual (Acelobert, La cònica/Lacònica, Tantàgora,...).
El 2002 va fundar Farrés brothers i cia, juntament amb Pep i Jordi Farrés, amb qui ha creat 12 espectacles. A banda de la feina amb la companyia, també escriu textos per a d’altres (Teatre al Detall, La
Bleda, Disset Teatre, Companyia B, Tian Gombau / L’home dibuixat, etc).
Darrerament ha guanyat el PREMI ASSITEJ 2020 (Assotiation Internationale pour l’Enfance et la Jeunesse) al millor text per a públic infantil. És la seva primera obra de teatre publicada, tot i que anteriorment ja havia publicat tres llibres de contes.
Des del 2011 combina la feina com a director i dramaturg amb la docència: fa classes a l’Institut del
Teatre, en vàries assignatures relacionades amb els titelles i el teatre visual.

ORIOL RAFÍ
Tècnic de so. Ha treballat en empreses
del sector de la sonorització de concerts
com Rock and Classics, La Rulot, Unison,
Sounder’s, Eclipse... També en espais
com el Teatre Alegria de Terrassa, Auditori Municipal de Vilanova i la Geltrú,
Teatre municipal de Berga, Teatre municipal d’Ullastrell, Sala Stroika, La Sala
d’Igualada, Luz de gas... En estudis de
gravació com Rosazul, 48volts, Coda
estudis... I amb nombroses companyies
com La Carrau, Gertrudis, Andreu Rifé,
Verd cel, Res de res...

ORIOL CASES
Baterista i productor musical.
Compositor de música electrònica i bandes sonores.
Actualment forma part de diferents bandes com Corcs Drum&Organ, Oest Trip, Gerard Quintana “Intocables” i Rah-mon Roma. També ha format part de grups com Batzak, Pomada, La Carrau, Conxita…
i ha col·laborat o col·laboro amb diferents artistes i formacions com: Joan Boada, Nando Caballero,
Llongue, Borja Penalba i Mireia Vives, Cia. De Paper, William Taylor, Jaume Ibars, Landry el rumbero...
Ha fet de tècnic de directe de de diferents bandes com Pomada, Rauxa i Dúmbala Canalla.

Té estudi de so propi on fa produccions i gravacions d’artistes molt variats i bandes sonores per documentals i
anuncis.

Contacte
Web www.depaper.cat
Correu contractacio@depaper.cat
Telèfon Núria 616 25 22 84 / Joan Alfred 657 30 81 66

“MIRANIUS”
Fitxa Tècnica
Companyia De Paper
·Especificacions de so
P.A. adecuada a l’espai, amb una cobertura homogènia a tot el pati de butaques,
amb una resposta lógica a tot l’espectre de freqüències. És important que tingui
una bona resposta en subgreus.
La companyia aporta la taula de so, la microfonia i el monitoratge. Us donarem un
L-R des de l’hombro esquerra.

·Especificacions de llum
16 canals de dimmer.
13 PC’s d’1kW
8 Retalls 15º-30º d’1kW
Taula amb entrada de DMX.
Plànol adjunt.
Llum de sala accesible des del control.

·Especificacions de maquinària
IMPORTANT: escenari SENSE desnivell i de mínim 8mts d’ample i 6mts de fons
hàbils.
Càmera negra a la italiana, amb teló de fons negre.
Corrent de 220V a l’escenari amb presa de terra.
ALERTA: durant l’espectacle es fa servir fum, cal tenir en compte desconectar els
sensors i alarmes que puguin veure’s afectats.
Tècnic:
ORIOL RAFÍ

627954477 dryoriol@hotmail.com

