
MICRO SHAKESPEARE
LAITRUM TEATRE - TOTI TORONELL

CAIXAFORUM (SALA 1)
Dissabte 29 de novembre de 17 h a 20 h / Diumenge 30 de novembre de 11 h a 14 h
Durada: 3 h
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Idea original: Toti Toronell / Angus MacKechnie
Direcció: Toti Toronell
Veus: Toti Toronell i Caspar
Escenografia: Quim Domene - La Fàbrica del Riu
Selecció musical: Albert Dondarza
Producció: Produccions Trapa

Producció internacional: AnSó Pérès Raybaut
Coproducció: Laitrum Teatre / The Royal National
Theatre of Great Britain
Col·laboració en la producció: Temporada Alta
2014 / El Canal

Amb el suport de: 

ESPECTACLE PER A 
TOTS ELS PÚBLICS

Amb la col·laboració de: 



UN ESPECTACLE DIFÍCIL D’EXPLICAR 
PERÒ MOLT DIVERTIT DE FER!
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CONTINGUT EXTRA
Captura els codis QR si vols ampliar 
la informació de l’espectacle

SI T’HA AGRADAT AQUEST 
ESPECTACLE ET RECOMANEM

!!

LES MEVES NOTES
DE L’ESPECTACLE

Des del moment que va sor-
tir la possibilitat de fer un 
Micro-Shakespeare la idea que 
ens va venir al cap va ser la de 
reformular el disseny del nostre 
espectacle Capses. 

Capses està format per con-
tes tradicionals i el disseny que 
l´acompanya creiem que va 
d’acord amb el que l’espectador 
s´hi trobarà a dins.

Des del nostre punt de vista 
Shakespeare té una altra di-
mensió i creiem que les capses 
que l´han d’acompanyar han 
de ser petites obres d’art visu-
alment molt més impactants, 
és per això que hem demanat 
a en Quim Domene (artista re-
conegut a nivell internacional) 
que ens en faci el disseny.

A nivell de dramatúrgia mantin-
drem l’esperit “gamberro” de 
l’espectacle original. El repte no 
és fàcil: condensar en 6 minuts 
una obra de Shakespeare amb 

l’esperit Laitrum però estem 
convençuts que el resultat serà, 
si més no, divertit.

Una original i interactiva obra 
de teatre de titelles

Seguint les instruccions a través 
d’uns auriculars, darrera les 
cortines, l’espectador es con-
verteix per un moment en el 
narrador ingenu de la història 
que explica. I amb uns altres 
auriculars, davant les cortines, 
les paraules fan possible que els 
moviments d’objectes aparent-
ment sense sentit, prenguin vida 
dins les peces de Shakespeare 
interpretades.
 
El joc de les capses, entre crisp-
eta i “palomita”, teatre, titelles, 
joc, i poesia. Un espectacle molt 
difícil d’explicar però molt diver-
tit de fer!

Toti Toronell, director

IMPRO -SHARANA
SHANTALA SHIVALINGAPPA I FERRAN 
SAVALL
7 des. Teatre de Salt

CLIP DE 
L’ESPECTACLE

Un tastet 
de l’espectacle que 

podeu veure 
al Canal Youtube del 

festival


