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T R A N S F O R M A D O R

 



El nostre nou espectacle correspon a la
tercera part d'una trilogia que parla de
"nenes valentes". La vam iniciar amb
l'Endrapasomnis on la petita Dormissona
venç les seves pors i aconsegueix tornar a
dormir i vam continuar amb La nena dels
pardals, on la protagonista és capaç
d'enfrotar-se a les lleis del dictador per
aconseguir salvar els pardals. 

La motxilla de l'Ada parlarà de la valentia
per mostrar la pròpia identitat i explicarà la
història del seu trànsit.

La identitat sexual no està entre les
cames sino al cap, i a vegades neixen
nens amb vulva i nenes amb penis. 
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La identitat 
com a punt de partida

"Farem un espectacle que parli
sobre la identitat"

 
"Sóc com un peix que vol

sortir de la peixera i no
sap com..."



Quan en Quim tenia 8 anys va prendre la
decisió de ser la Carla per sempre i per a
tothom. Històries com les de la Carla ens
inspiren.

La motxilla de l'Ada ajuda a reflexionar
sobre el gènere, el valor de la diferència i
la importància de la identitat, la de l'ella i
també la de cadascú de nosaltres, perquè
¿qui sap exactament qui és?

Per explicar aquesta història, gens senzilla,
ens hem sentim molt ben acompanyats per
en Joan Maria Segura a la direcció, en
Jordi Palet que ha fet la dramatúrgia i els
companys de La Tresca i la Verdesca que
omplen l'espai sonor de música, emocions i
sensibilitat. Per donar veu a l'univers crea-
tiu i emocional de l'Adam/Ada comptem
amb les il·lustracions de l'Adolfo Serra,
que ho omplen tot de llum i color, ja que
aquesta és una història vibrant i brillant.

Aquests infants son especialment vul-
nerables i miren d'encaixar en la societat
binària en la que vivim. Decidir la identitat
de gènere és un dret humà i volem donar-
los veu fent un espectacle ple de
delicadesa, sensibilitat i emoció.

Sempre necessitem un tema que ens
commogui i en aquesta ocasió l'espurna la
va encendre la Carla i la seva família. 

A la Carla la vam conèixer quan feia P3,
però en aquell moment tenia un altre nom:
es deia Quim. En Quim era un dels millors
amics de la nostra filla Nora. En Quim tenia
moltes amigues, jugava amb nines, li
agradava pintar-se les ungles i disfressar-se
de princesa. Les seves amigues ho van
entendre abans que ningú: "si en Quim volia
ser una nena, doncs era una nena". Però
pels adults, sempre carregats de prejudicis,
el tema havia de ser més complicat... 
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Aquest espectacle explica la història d'un
pare i una mare que van a fer una xerrada
sobre la història de la seva filla Ada. Una
xerrada més de les moltes que han fet...
però avui és diferent, avui han decidit que
aquesta serà la darrera vegada que ho
explicaran, perquè ja no els cal explicar-ho
més, ja no necessiten explicar-se mes.

Aquest espectacle és la història d'una
motxilla: la motxilla de l'Adam. Una motxilla
que cada cop pesava més, i pesava tant i
tant que ja no el permetia surar, enfonsant-
lo dins del seu propi mar.

És la història de l'Ada que va anar de
colònies i va decidir desfer-se de la motxilla
i de la m del seu nom per poder ser ella ma-

La motxilla de l'Ada

"Tothom t'omple la motxilla
de preguntes i altres
pesos..."
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teixa. La història d'uns pares que han
perdut la m de manies i han decidit
acompanyar la seva filla per un camí gens
fàcil.

No és una història senzilla. Perquè "els fills
no són com una pilota de futbol que els
dones un copet i van cap allà on vols que
vagin, mes aviat són com una pilota de
rugbi o com un meló, mai saps cap on
aniran, mai saps com seran per dins...."

Una història TRANSformadora i emocio-
nant que ens TRANSportarà al món i les
sensacions de l'Ada per veure i viure el seu
TRÀNSIT.
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Text Jordi Palet
Direcció Joan M. Segura Bernadas
Escenografia i vestuari Víctor Peralta
Il·lustracions Adolfo Serra
Animació il·lustracions Xavi Chamarro
Il·luminació Yuri Plana
Música La Tresca i la Verdesca 
(Jordi López, Toni López i Claudi LLobet)
Interpretació Xavi Idàñez i Txell Botey

30 de maig 2021 

13, 14 i 15 de juliol 21 
Estrena a la Mostra d'Igualada

GREC Festival de Barcelona

Fitxa artística

Estrena

Fixa artística

 

Disseny Sergi Cugat
Producció Teatre al detall
Fotografies Quim Botey
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Coproducció Amb el suport de

Sinopsi
L'Ada té ganes de jugar, per això es troba
amb la seva millor amiga i el seu millor
amic... i juguen. Ara ja no porta aquella
motxilla feixuga, que tant li pesava, que no
la deixava ser qui és. Amb aquella motxilla,
l'Ada sentia que no encaixava amb el que
suposem que ha de ser un nen o una nena.
Però ara ja ha trobat el seu lloc.

Un espectacle que ens parla de la identitat
de gènere, perquè allò de "nen-nena, home-
dona, blau-rosa, fort-feble..." potser ha de
canviar definitivament.

 "Vint ungles pintades de blau
que van portar cua: deu de la

Carla i deu de l'Adam"
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Aquest és un espai en TRANSformació que
els pares juguen a canviar per explicar la
història de la seva filla. Utilitzen el que
troben al teatre: caixes de vesturai, atrezzo,
llums, un sofà atrotinat... i com a a fons la
part del darrera de velles parets de diverses
escenografies.  Us  ensenyem  allò  que  so-

vint s'amaga al públic, que queda ocult entre
cametes i, projectat en aquestes parets,
veureu el món interior de l'Ada(m) que
prendrà vida a través dels seus dibuixos.
Entendreu el que  sent, el que amaga, el
que està "al darrere"... i coneixereu la nostra
prota-gonista.

Concepte escenogràfic i il·ustracions

L
A

 M
O

T
X

IL
L

A
 D

E
 L
'
A

D
A

 



L
A

 M
O

T
X

IL
L

A
 D

E
 L
'
A

D
A

 

Els dibuixos de l'Adolfo Serra dónen vida
als pensaments, sensacions i somnis de
l'Ada(m) des dels 4 anys fins al moment de
fer el trànsit, quan en té 8. 

El blau és el color predominant, blau del
mar amb tots els tons i textures, des de
l'aiguamarina més lluminós, fins el blau
marí, gairebé negre, de les profunditats. 

El mar és el leitmotiv -hi és a les seves
ungles i als seus ulls-, és el medi on es pot
mostrar com és, on la motxilla no pesa tant
i on és lliure. Però alhora el mar és també
el lloc d'on voldria sortir i no pot (o no la
deixen o no en sap) i aleshores és les
seves llàgrimes.
 
Les il·lustracions aporten a l'espectacle la
màgia i ens mostren els sentiments d'una 
 protagonista que mai veurem però a qui
sentim molt propera.
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La música de la Tresca i la Verdesca

Com a companyia apostem, des de fa
temps, per la música en directe. Aquest és
el tercer espectacle que fem amb la Tresca
i la Verdesca, un grup de música que porta
una trajectòria de mes de 20 anys creant i
interpretant música per a tota la família. 

 

En aquesta ocasió han escapat de la
sonoritat acústica per passar-se al pop rock
i omplir d'alegria i lluminositat la història de
l'Ada. La Tresca ha investigat en noves
sonoritats, mes electròniques i rítmiques 
 sense oblidar la delicadesa i la sensibilitat
als passatges que així ho demanen.
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Equip artístic de l'espectacle

Jordi Palet

Víctor Peralta

Joan Maria Segura

Premi MAX 2020 al millor
espectacle infantil per
Sabates noves (direcció
i dramatúrgia), Premi
ASITEG  2020   al   millor 

text per De sucre. Llicenciat en direcció i
dramatúrgia  per ITB, on actualment hi fa de
professor de teatre visual. Membre de Farrés
Brothers i cia des de 2002. Treballa també
amb Teatre al detall, La Bleda, Cia Tian
Gombau, Cia B, Disset teatre, entre d'altres.

Llicenciat en  direcció i
dramatúrgia per l'Institut
del Teatre. Director escè-
nic i coreògraf i d'Egos
Teatre fins 2013. 

Dirigeix: No cal anar a l'Habana, Les
Variacions Bildelberg, Troia; Una Habitació
Buida, Cabareta, You say tomato, Estranha
forma de vida, Boges... Ha dirigit tots els
darrers espectacles de Teatre al detall.

Llicenciat en escenogra-
fia per l'Institut del Teatre.
Ha fet l'escenografia i el
vestuari de multitud d'es-
pectacles  i  ha   treballat 

amb Projecte Obskené, La Pulpe Teatre, La
Cia Roberto G. Alonso i Teatre al detall entre
molts d'altres.

La Tresca
En Jordi López, en Toni
López i en Claudi Llobet
fa més de 20 anys que
fan música dirigida a
públic familiar.

Fan diversos espectacles d'animació i també
de sala (Per un instant) i han posat la banda
sonora a 2 espectacles de Teatre al detall.
Han editat 5 CD.
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Txell Botey

Yuri Plana

Tècnic Superior en Arts
Plàstiques i disseny en
il·lustració. Es va llicen-
ciar en Publicitat i rela-
cions públiques però  ben

aviat va tornar a la seva passió: el dibuix.
Treballa principalment en el camp de la
il·lustració infantil, però part de la seva
activitat professional la dedica al
desenvolupament de tallers i laboratoris
creatius vinculats a la il·lustració i al dibuix. 

Formada com a actriu a
l'Estudi Nancy Tuñón, rep
formació complementària
de Javier Daulte i Javier
Galitó.

Format al CC. La Bòbilia
de l'Hospitalet de Llobre-
gat. Ès tècnic de so i llum
de la cia Pepa Plana i de
Teatre al detall.

Co-fundadora i actriu de Teatre al detall,
també ha treballat amb Teatre del Repartidor,
Teatre Blau, La Conquesta del Pol Sud... Ha
fet televisió. Guanya el Premi a la Millor Actriu
de la X Mostra de Teatre per Evidències. 

Ha treballat amb companyies de gran recor-
regut con la cia Marta Carrasco i també amb
companyies mes joves com Daraomai, Alba
Sarraute. Col·labora amb diversos espais i
festivals: Peralada, Sala Trono, Teatre Plaza,
Auditori de Salou...

Adolfo Serra

Format com a actor a
l'Estudi Nancy Tuñón, rep
formació complementària
de Javier Galitó (Meisner)
i Javier daulte.

Cofundador i actor de Teatre al detall, ha
participat a tots els seus espectacles. Ha
participat també a diversos espectacles,
sèries, TV movies i curts. Rep el Premi al Mi-
llor actor (Mollet ficció) per El rey ha muerto. 

Xavi Idàñez
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16 anys

fent

teatre!
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Teatre al detall som una companyia amb
16 anys de trajectòria, una companyia petita
on el nucli som en Xavi Idàñez i la Txell
Botey. El nostre projecte és absolutament
artesanal i sovint surt fruit de quelcom que
ens mou l’ànima. Neix perquè necessita
néixer i gairebé ens hi sentim abocats: vam
fer un espectacle que parlava d’un nen que
no menjava i nosaltres a casa teíem una
“llepafils”, quan la nostra filla gran tenia
terrors nocturns vam crear l'Endra-
pasomnis, i l’amor incondicional de la
nostra filla petita pels animals ens va
acostar a “nena dels pardals”.

 
"Fem espectacles amb sentit de
l'humor i amb sentit de l'amor."



El teatre que fem

Artesania: fem justícia al nostre nom i
procurem que les nostres posades en
escena siguin impecables a tots nivells,
plenes de detalls i tot fet amb gust.

Honestedat: parlem del que sentim que
hem de parlar i de la manera que creiem
que hem de fer-ho. No som esclaus ni
de títols ni de modes. 

Valentia: ens arrisquem a crear
propostes amb temàtiques i formes poc
convencionals: fem teatre amb altes
dosis de poesia, apostem per la música
en directe, i toquem temàtiques com les
dictadures i els totalitarismes. Als
infants se'ls pot parlar de tot, però
amb sensibilitat i esperança.

Durant els darrers 16 anys hem anat
construïnt una personalitat pròpia:

Complicitat: Tenim una complicitat i
una manera de treballar que ens fa
diferents. Apostem per fer d’aquesta
complicitat un dels nostres valors.

Paraula: Per nosaltres és la base.
Utilitzem molts recursos: música, titelles,
objectes, projeccions…, però al centre
de les nostres històries sempre hi ha la
paraula i tot allò que té de bonic i màgic  
de la tradició de l’expressió oral. 

Poesia: text poètic, imatges poètiques,
històries carregades de sentits, i metàfo-
res… fugim del realisme i ens
apuntem a la imaginació i a la poesia.

"Fem que el teatre sigui  una
experiència emocionant  per

viure en família"
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El que

hem fet

Durant aquests 16 anys
hem fet una mica de tot,
vam començar fent teatre
per adults fins que la nostra
poètica ens va acostar al
públic familiar. Aquí teniu
un resum del què hem fet i
de com el nostre estil ha
anat prenent forma.

Aquesta és la nostra tra-
jectòria:

El 15 de març de 2005
s’estrena a l’Obrador de la Sa-
la Beckett aquest cabaret poè-
tic basat en textos de Jordi
Cienfuegos i dirigit per Pepa
Calvo. Fa gira (més de 70
bolos) per tota Catalunya i
temporada al Versus Teatre.
Premi a la Millor direcció i
Millor Actriu de la X Mostra de
Teatre de Barcelona, i és
seleccionada per participar a la
Muestra de teatro de Autores
Españoles Contemporáneos
de Alicante. 

El text d'Esteve Soler amb
direcció de  Joan Mª Segura
Bernadas s’estrena el febrer de
2009 a la Sala Beckett, on fa
temporada inicia gira per tota
Catalunya. El juliol de 2011 fa
temporada al Tantarantana. La
primavera del 2013 es reposa a
l’Espai Brossa, dins la Trilogia
EN CONTRA. El text de
l’Esteve Soler no ha parat de
guanyar premis i de tenir noves
produccions arreu del món. 

Evidències Contra el progrés
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El 2011 s'estrena al Versus
Teatre, aquest cabaret de
poesia eròtica universal de la
mà del gran poeta, català
Miquel Desclot i dirigit també
per en Joan Mª Segura. Durant
el 2011-12 fa una extensa gira
arreu del territori català. El fe-
brer de 2012 torna a Barcelona
i fa temporada al SAT. 
El 2019 participa en el  Festival
Micròmetre  de Santa Susan-
na.

Estrenat el gener de 2012, fa
temporada al Jove Teatre
Regina, al Teatre Poliorama i
participa a la Mostra
d’Igualada i forma part de la
programació del MINIGREC
(jul’13). S'han fet 150 funcions.
La versió  castellana es va
estrenar el 2014 al Teatro
Principal de Palencia.
Llepafils està dirigit de nou per
Joan Maria Segura Bernadas i
està escrit per Jordi Palet.

S’estrena a la Mostra d'Igua-
lada 2014. Inspirat en el conte
de Michael Ende , compta amb
la música en directe de La
Tresca i la Verdesca. Fa dues
temporades al SAT i una gira
molt extensa (mes de 200 bo-
los). La versió castellana es va
estrenar al desembre de 2015
al Teatro Palacio Valdés
d’Avilés. Dirigit per Joan M.
Segura i escrit per Jordi
Palet. Premi de la Crítica Mi-
llor espectacle familiar 2014.

Llepafils l'Endrapasomnis

El Jardí de les

malícies
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S'estrena el 4 de març de 2017 al SAT. Està
inspirat en en conte de Sarah Penypaker que alhora
parteix del fet històric “la guerra dels par-
dals” (Xina, 1958).
L’espectacle compta amb la música en directe de
La Tresca i la Verdesca, el text de Jordi Palet i la
direcció de Joan Maria Segura. La versió castellana
de l’espectacle s’estrena a Teatralia el 2018.
L’espectacle rep el Premi de la Crítica 2017 Millor
Espectacle Familiar, Premi Enderock al Millor
disc per a Públic Infantil, Premi de la Mostra
d'Igualada 2018, Premi Butaca 2018 al Millor
espectacle Familiar, és candidat al PREMI MAX a
Millor Espectacle Familiar i a la Millor
composició Musical 2020. Fa temporada al TNC
(octubre-novembre 2019). 

Durant el festival de Teatre familiar FIET (Vilafranca
de Bonany, octubre 2017) s’estrena aquest
espectacle de text  per a primera infància (0-4 anys)
basat en el conte d’Antoni Cuadrench i co-dirigit per
Joan Maria Segura Bernadas i Teatre al detall. Un
espectacle de petit format  i durada i aforament
limitat per veure de molt a prop i pensat pels més
petitons. Música en directe i cançons tradicionals
per un espectacle ple de sensibilitat. Fa temporada
al SAT el setembre de 2018 i gira per Catalunya
(gairebé 60 funcions).

La nena dels pardals El núvol gris, gras i gros
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Reconei-

xements

 

"Una preciosa oportunitat de conmoure's
junts infants i adults"

Jordi Bordes, recomana.cat

"Teatre al detall torna a fer diana. Espectacle
d'alta densitat poètica"

Iolanda G. Madariaga, recomana.cat 

El que passa a l'escenari és preciós (...) teatre 
 de debò, del que crea espectadors"

Gemma Morraleda, teatrebarcelona.com

"Gràcies, Teatre al detall, per confiar en els
nens i fer que vulguin tornar-hi"

Xavier Pijoan, teatrebarcelona.com

"És un privilegi. Un joc. Un poema. Excepcional"
Jordi Bordes, recomana.cat

"Un gran espectacle que deixa el rastre
dels bons perfums"

Iolanda G.Madariaga, recomana.cat

"Brillant i excepcional"
Andreu Sotorra, recomana.cat
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Sobre els nostres espectacles:



 

 Premis  La nena dels pardals  Candidatures La nena dels pardals

Candidata 
Millor Composició Musical

per espectacle escènic

Candidata 
Millor Espectacle
Infantil o familiar

 Premi L'Endrapasomnis  Candidatures L'Endrapasomnis
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www.teatrealdetall.com

La nostra companyia forma part de: 




