


Fitxa artística
adaptació teatral a partir de la novel•la de Josep Sucarrats

Dramatúrgia i Direcció: Sílvia Navarro

Intèrprets: Iria Corominas, Carla Garcia i Pol Bastida 
Manipuladors: Josep Sucarrats, Pol Bastida i Carla Garcia 

Assessorament manipulació: Clara Algaba
Coreògraf: Guillem Cirera

Escenografia: Wit Puppets Bcn
Titella: Wit Puppets Bcn 

Animacions 3D: Sílvia Quera
Espai sonor: Aina Gomis

Veu Pegàs: Jordi Domènech
Veus cavalls: Adrià Sánchez, Sílvia Navarro, Aina Gomis

So: La Capsa de Trons 
Disseny de llums: Tània Gumbau 

Comunicació i producció: Sàndal Produccions
 

Productora i gestora d’espectacles teatrals propis i de tercers abordant, 
també, altres llenguatges artístics com la dansa o el teatre físic. Treba-

llem de la mà amb Wit Puppets Bcn per a crear continguts culturals per 
a diferents circuïts i formats. 



Nota de la Directora

La història del cavall alat és, sobretot, la història de l’Aura. El personatge, una nena noble i 
aventurera que sempre fa el bé pels altres malgrat sentir-se, ella mateixa (pot ser de manera poc 
conscient des de la seva infantesa) un xic sola. Una nena que somia triomfar, algun dia, al torneig 
dels cavallers dominat pels homes. Una nena que, volent ajudar el seu avi, acaba vivint una gran 
aventura i trobant, per fi, aquells amics que tant desitja. La història de l’Aura i el Pegàs és una 
gran aventura. Per a mi, adaptar la novel·la de Josep Sucarrats també ho ha estat, així com per 
tot l’equip, dur sobre l’escenari tot aquest món medieval i fantàstic. Nosaltres hem gaudit molt 
deixant-nos guiar per l’Aura i ara esperem que el públic, infants i grans, també ho facin i recor-
din, un cop surtin, que no hi ha res que la imaginació no pugui aconseguir. 

Sílvia Navarro

Nota de l’autor
El llibre “Pegàs, el cavall alat” es va escriure en un moment crucial de la meva vida. Un encreu-
ament de camins. Un canvi en la forma de veure les coses. Una necessitat imperiosa de deixar 
constància de fets i valors bàsics que han d’encaminar la vida d’una persona. I, a més, tenia la 
voluntat de comunicar-me amb els més joves: aquells que, per sort, encara conserven part de la 
il·lusió i la màgia de la vida i que, potser en el futur, poden canviar les coses. 
Ara, quan llegeixo l’adaptació teatral de Silvia Navarro, me n’adono que aquest és el millor canal 
per fer arribar aquesta història als joves. Una obra fresca, divertida i emocionant que conserva 
la màgia i els valors originals del llibre. El meu desitg és que els infants i adults que surtin del 
teatre, després d’haver viscut aquesta història, tinguin la necessitat d’atrapar-se, de nou, amb la 
novel·la i descobrir l’univers complet de l’Aura.

Josep Sucarrats 



L’espectacle
Pegàs, el cavall alat proposa un viatge, 
emocional i físic, acompanyant a l’Aura 

en la cerca de la ploma que farà curar el 
seu avi. La relació entre la protagonista 

(Aura) i el Cavall Alat ens permet recrear 
temàtiques com el poder de l’amistat i  

la mort, a través d’una història amb una 
estructura dramàtica que emociona a 

petits i adults dins un univers fantàstic. 
Busquem no infantilitzar el llenguatge 

i la proposta escènica utilitza elements 
no realistes perquè el públic entri en la 
convenció poètica. S’utilitza la tecnolo-
gia audiovisual com a suport i element 

escenogràfic. La producció inclou un 
gran titella articulat que simula un cavall 

amb ales, a tamany real. Manipulat per 
tres actors és un personatge que causa 

un gran impacte a escena. 

Sinopsis
Aura, és una nena d’onze anys, que viu 

amb els seus pares i el seu avi en un 
poble desconegut, en un país que no 
existeix. Una nit somia  amb un cavall 

alat que li dóna una ploma màgica per 
a guarir el seu avi, malalt. El viatge co-

mença aquí i, abans de trobar al Pegàs, 
coneixerà al Senyor Milbaker, l’Alquimis-
ta i al Dr. Rowens, amb els que aprendrà 

la importància de reflexionar i de ser 
curiós. És un viatge a la primera adoles-

cència, una lluita pels ideals i un punt de 
partida per a descobrir de quina matèria 

estan fets els somnis. 



Temes i valors

La novel•la en la que està basada aquesta producció aborda diversos temes 
però hem apostat per mostrar-ne un de principal: el poder de l’amistat. 

Aura descobreix que si comparteix el seu saber fer, el sentiment de plenitud 
es multiplica.  Amb la casualitat, o no, d’haver somiat amb el Pegàs, coneix 

els amics que sempre ha desitjat. Ella els ajuda i ells li aporten quelcom 
especial. Aura també ajuda als cavalls i, seguint el cercle de l’amistat, els 

animals també l’ajudaran a ella.  Es tracten altres subtemes i valors com la 
gestió de la mort, superació personal, la lluita pels ideals i el desenvolu-

pament de la curiositat. 



Procés creatiu i 
objectius

Sàndal Porducions aposta per un con-
tingut que equilibri educació i cultura . 
El projecte “Pegàs, el Cavall Alat” està 
pensat per petits entre els 6 i els 12 anys 
i adults. El principal objectiu de la pro-
ductora és oferir als nens un espectacle 
amb una qualitat artística molt madura i 
treballada. El pes de l’obra el porten els 
actors amb un treball de text i físic que fa 
que el públic estigui enganxat a la buta-
ca els 50 minuts de durada d’aquest. 
L’espai escènic el dissenyem i construïm 
d’acord amb la dramatúrgia i sempre 
buscant la justificació per a un resultat 
coherent. La nostra aposta és potenciar 
la imaginació de l’espectador treballant 
amb espais i materials suggerents que 
transporten als nens allà on ells volen 
arribar. No treballem l’espai amb un 
llenguatge realista. Apostem, també, pel 
treball de l’audiovisual a través de les 
projeccions. El disseny de llum i so tenen 
un pes molt important en aquesta pro-
ducció i estan treballats per acompanyar 
als nens i submergir-los dins l’univers, 
amb estètica futurista i atemporal, del 
Cavall Alat. 



Sílvia Navarro
Barcelona, 1982

És llicenciada en Sociologia per la UB i graduada 
en Dramatúrgia i Direcció a l’Institut del Teatre 
de Barcelona. Com a dramaturga i directora 
participa al projecte CROQUIS_BCN de la Sala 
Beckett amb Rentadores (2014), estrena a Bar-
celona, Madrid i Bologna la peça Alguien que 
apague la luz (2014) i a Barcelona RIP (Rest in 
Pis) (2014), 94 minuts (Iati Theatre NY i Àtic 22, 
2017) i co-escriu Paràsits, el musical (Teatre Re-
gina 2017). Com a dramaturga Invisible (Eixam-
ple Teatre, 2017) i El Tigre de Yuzu (Teatre Grec, 
2017). Com a directora BlackBox (2014) de Marc 
Angelet, al Teatre Regina i Fly me to the moon 
de Marc Angelet. Com a ajudant de direcció 
treballa a El test de Jordi Vallejo dirigida per 
Cristina Clemente (2016) i Ningú et va dir que 

fos fàcil (Festival Grec 2016). 

La direcció La productora

Sàndal Produccions

La productora neix el gener de 2017   de la mà 
de Josep Sucarrats (enginyer, productor i actor 
d’acció escènica) i Aina Gomis (actriu i produc-
tora). Actualment treballa en dos espectacles 
fixes a Girona (espectacle  medieval, co-produc-
ció amb Castell Medieval Comte de Valltordera) 
i a Barcelona (El Sopar de l’Enigma, a la RAMC; 
co- producció amb Sternalia).  Al juny de 2019 
estrenarà Euphoria, espectacle de dansa i circ 
dirigit per Marc-Antoine Picard (assistent artístic 
del Circ du Soleil) i en co-producció amb Fòrum 
Licano Dance Company.  Gestiona les activitats 
escolars a l’Oller del Mas i organitza diferents es-

deveniments corporatius. 
Sàndal Produccions compta amb més de vint 
col·laboradors especialistes en  dansa, interpre-
tació, animació 3d, entrenadors de cavalls, en-

ginyers, dramaturgs, etc.
https://www.sandalproduccions.com/qui-som



Assessors moviment

Clara Algaba 

És graduada en Art Dramàtic en l’especialitat de 
titelles i objectes a l’Institut del Teatre de Barce-
lona i Taideakatemia de Turku, Finlàndia. Ha tre-
ballat amb Eugenio Navarro al Teatre La Puntual 
de Barcelona i Cia Cocotte. Col·labora esporà-
dicament amb Actua Produccions, Fadunito, Efí-
mer i Sàndal Produccions. Actualment treballa 
amb la Boia Teatre amb l’espectacle El Viatge 
més bonic del Món, i amb Tutatis Produccions i 
Transeduca en la nova producció El Monstre de 

Colors.

Guillem Cirera

Actor i ballarí. La seva formació en dansa com-
prèn ballet clàssic (Advanced 1, RAD), Jazz (amb 
Emma Reverter, Victor Rodrigo, Elijah Alhadji i 
Maurice Fraga). Completa la seva formació amb 
una estada a la Universitat de Shenandoah (EUA) 
on participa de la coreografia de Maurice Fraga 
Hinterland. També ha fet cursos de composició 
a l’escola SNDO (Àmsterdam). Com a actor i ba-
llarí participa en diversos espectacles : Ciutat, 
amb direcció de J.M Segura; NO i homes atrets, 
amb  coreografies de Víctor Rodrigo, o El somni 
d’una nit d’estiu de la cia. Parking Shakespeare, 
entre altres. Actualment treballa com a docent a 
l’Aula d’arts escèniques del Kursaal de Manresa.



Requeriments 
tècnics

Mides òptimes escenari: 8 m de boca x 7 m de fons
*Consultar requeriments mínims pel Cavall articulat

Temps de muntatge: 6 hores
Temps de desmuntatge: 1,5 hores 

Durada espectacle: 50 minuts
Idioma: Català o castellà

Il•lumicació: (vegeu plànol adjunt) 
Taula de llum de 24 canals

So 
Taula de so amb:

- 3 línies de micro d’escenari a cabina - 20 canals
- 8 entrades de micro

- 2 línies de sortida estéreo analògiques 

Recomanat a partir dels 6 anys 



Imatges de l’espectacle





Contacte

Aina Gomis
698 823 257

aina@sandalproduccions.com
www.sandalproduccions.com

@sandalproduccions
Canal Youtube: Sandalproduccions

Canal Vimeo: Sàndal Produccions

Tràiler Producció teatral:
https://vimeo.com/283418485


