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ESPECTACLE
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L'ESPECTACLE

La literatura infantil ens ha omplert durant anys i panys de la idea de que les prin-
ceses necessiten ser rescatades d’algun mal, els prínceps són valents i blaus i que 
quan prínceps i princeses es troben viuen feliços i mengen anissos. Una perpe-
tuació dels mites de l’amor romàntic que amb el cinema, la televisió  i les noves 

tecnologies arrelen de manera encara més forta en nosaltres.

Però, i què passa quan no volem ser rescatades, ni blaus, ni valents ni menjar 
anissos? Què passa quan encara no sabem què volem ser ni fer exactament? 
Com podem construir relacions benestants i igualitàries que ens ajudin a créixer 

i ampliar les nostres expectatives i no que els coartin i ens limitin?

Amb aquesta idea que neix dels contes tradicionals per crear una princesa di-
ferent i rebel, amb molt d’humor i molta música creem aquesta història amb 
una nova princesa per a tota una nova generació. Es tracta d’un espectacle que 
pretén entretenir i dur la reflexió a l’aula, per valorar com podem crear relacions 

igualitàries i bentractants.



SINOPSIS

La princesa Lila ha de viure tancada dins d’una torre fins que el seu príncep 
blau  arribi a buscar-la i junts marxin feliços i menjant anissos. Així ho dicta la Llei 
Romàntica Ancestral del seu regne. El problema és que la Lila està cansada d’es-
perar a un príncep que no arriba. Amb l’ajut dels contes populars tradicionals i 
les últimes tecnologies trobarà la manera d’esquivar la antiquada Llei Romàntica 
Ancestral, sortir de la torre i aprendre finalment que ni els prínceps ni són blaus ni 

les princeses necessiten ser rescatades.



Valors pedagògiCS

Treballar les relacions igualitàries, allunyades de la reproducció d’estereo-
tips i rols. Per això l’espectacle qüestiona els mites de l’amor romàntic al voltant 

dels contes tradicionals per infants.

Transmetre als nens/es que tots podem aprendre moltes coses dels altres que 
ens ajuden a expressar millor les nostres emocions. Reforçar la idea que totes les 
emocions són necessàries. No existeixen emocions bones o dolentes, que el 

que cal es saber gestionar-les i expressar-les adequadament.

L’ espectacle parla també de l’ús del telèfon mòbil i internet amb criteri, ja 
que la Lila empra la tecnologia per fer un pla per sortir de la torre, però no sem-

pre l’utilitzarà de la manera més adient.

Lila també parla de la diversitat, ja que la princesa es trobarà a prínceps de di-
ferents orígens, amb diferents costums i tradicions.

Per últim Lila també vol treballar l’equilibri entre el jo individual (els meus 
desitjos, les meves pors, etc.) i el jo social (allò que s’espera de mi) ja que la Lila 
al principi només dóna importància al jo social (sortir de la torre seguint la llei) i 
poc a poc anirà escoltant al seu jo individual i aprenent a descobrir-se a si mateixa.



LA COMPANYIA

NAPSICOLS

SÍLVIA NAVARRO

Directora i dramaturga.És llicenciada en Sociolo-
gia i obté el CAP en Història i Geografia a la UB. 
Graduada en Direcció i Dramatúrgia a l’Institut del 
Teatre de Barcelona, cursant també assignatures 

de guió audiovisual. 
Com a dramaturga i directora: guanya el Premi 
Mostra’t amb l’obra Satèl·lits (2011),estrena a la 
peça curta Alguien que apague la luz. (2014, Mi-
croteatro Madrid), Lleones (2016, Píndoles), Parà-
sits 2017, Jove Teatre Regina) i 94 minuts (2017, 

Nova York i Atic22 Tantarantana)
Com a dramaturga, escriu: Dues Bales Perdudes 
(2016, Factea Produccions) dirigida per Roger Ju-
lià, Invisible dirigit per Alícia Serrat (2017, Eixample 
Teatre), El tigre de Yuzu per a Kaiseki Teatre (2017, 
Festival GREC). Com a guionista, treballa a Mama 

Carlota de El Jueves i Diagonal TV.
Com a ajudant de direcció treballa a El Test de Jor-
di Vallejo, dirigida per Cristina Clemente (2016) 
Les empreses es barallaran per donar-te feina de 
Jordi Ramoneda (2015) i com a assistent a Consell 
Familiar de Cristina Clemente, dirigida per Jordi 

Casanovas (2013).

Eduard Tenas

 Direcció i Composició Musical.
Estudis de Pedagogia, ped

agogia musical, composició, harmonia, harmonia 
moderna i grau superior de Piano i Llenguatge 
Musical. Estudis de Film Scoring. Participa com a 
director musical de R&J (2009) de El Musical més 
petit 2, pianista a Ojos Verdes (Espai Brossa, 2009-
11) de La Barni i com a pianista, compositor i di-
rector musical a Old Records (Tantarantana, 2010) 
i com a compositor del musical Swimming Swing 
(2008, Sala Cero Producciones, Bon Nadal Dr. 
Greenwich (teatre Regina, 2018) i Lila, una prince-
sa diferent (Teatre Regina 2019). Es dedica també 
a la docència de teatre musical i cant a diferents 
escoles de Barcelona. Composa el tema Kissing 
the Moon del cd de Nacho Melús. Composició 

acte inaugural Ripoll Capital Cultural 2013.



PATRÍCIA PAISAL

Actriu i cantant.
Diplomada per la UAM en Educació musical i Lli-
cenciada en Psicopedagogia  per l’  UOC.  Es  for-
ma en l'àmbit teatral en diferents escoles Memory, 
Artmusic, Estudis de teatre, Karen Taff, Cursos amb 
Santi Serratosa, Company and Company, Aules, 
Rocio Gómez i el Timbal. Nivell 1 i 2 de Voice Craft. 
Ha participat en el musicals POE EL CABARET MA-
CABRE (GATARO-Almeria Teatre), FLOR DE NIT 
el cabaret de Gataro,  SISTER ACT (Teatre Tívoli),-
CARMEN (GATARO al Almeria Teatre) , PEGADOS 
(Teatre Capitol de Barcelona/Teatro Maravillas de 
Madrid), GOODBYE BARCELONA  (Teatre del 
Raval), LE LLAMAN COPLA (La Barni), OVER THE 
MOON al (ALMERIA teatre), Los Miserables (Sta-
ge Entertaintment) (BTM Barcelona), Nou Molino 
amb l’espectàcle Live in Burlesque,Ojos verdes 
(Barni teatre), La Bella y la Bestia (Stage Entertaint-
ment), MAMMA MIA! (Teatro lope de vega de Ma-
drid) (Stage) ,CATS (Teatro Coliseum de Madrid) 
(Stage)a la sala Versus de Barcelona participa a 
l’espectàcle Jugant a Rodgers (el musical + petit), 
Molt soroll per Shakespeare (el musical + petit), El 
geperut de Notre Dame y Frankenstein (Zum Zum 
teatre), Joan sense por (Flic-Flac), Los Moussakis 

(Caixa Forum). 
Coaching de veus i cors als discos: The Jaggets 
(Famosa) I Alberto Vazquez, Desert Blanc (El mu-

sical + petit).

MIKEL HERzOg

Actor i cantant.
 Component del duo Los Herzog juntament amb 
el seu germà. Amb un primer disc al mercat i un 
parell de gires promocionals per Espanya i Llati-

noAmèrica.
Semifinalista de la tercera edició de La Voz amb el 

duo Los Herzog.
Participa com a artista convidat amb el duo Los 
Herzog al concert d’Alejandro Sanz a Cambrils in-
terpretant la cançó Desde Cuando amb el propi 

Alejandro Sanz.
El 18 de maig de 2013 participa com a artista con-
vidat amb el duo Los Herzog al concert Nina 30 

Anys celebrat a l’auditori de Girona.
L’any 2004 participa com a vocalista juntament 
amb la seva mare i el seu pare  a la gala benèfica 
Me Olvidé De Vivir de la Fundación Reina Sofía 
dedicada a l’Alzheimer celebrada al Palacio de 
Deportes de Vistalegre amb la cançó Aquí Estoy 

Yo.
Interpreta el personatge de Tommy al musical Ca-

rrie al teatre Gaudí de Barcelona(2018/2019)
Tenor I de l’espectacle Broadway a Cappella al 

Teatre Condal de Barcelona(2018/2019)
Interpreta el personatge de Barth al musical Parà-

sits al Teatre Regina de Barcelona(2019)
Ha realitzat els 2 primers cursos de Grau Superior 
de Música al Liceu de Barcelona en l’especialitat 

de Piano Clàssic.
Ha realitzat els 2 primers cursos de Recorregut de 

Formació Professional a l’escola AULES.



FITXA ARTÍSTICAA

Dramatúrgia i direcció
Sílvia Navarro

Composició i direcció Musical
Eduard Tenas

Intèrprets
Patrícia Paisal
Mikel Herzog

Coreografia
Lluís Canet

Escenografia i il·luminació
Tània Gumbau

So
Margarida Fornos

Producció Service
Sàndal Produccions

REQUERIMENTS TÈCNICS
So
-Taula de control (mínim 8 canals)
-PA Adaptada a les necessitats de l’espai
-Monitors per a cobrir l’espai escènic
- 2 inal·làmbrics (2 punts de corrent aprop del patch escenari)
-Ubicació del control: cèntric respecte l’escenari i a una distància proporcional a 
les mides de l’escenari. Evitar cabines tancades.
Llum
Taula de llum amb 16 canals, com a minim.



CONTACTE

Distribució/ Producció
Aina Gomis - Sàndal Produccions
+ 34 698 823 257
aina@sandalproduccions.com

contacte companyia
Sílvia Navarro
+ 34 696 500 287
silvianape@gmail.com


