Concert per 6 ventiladors
i un sol pilot

COMPANYÍA LA MÁQUINA DE HACER PÁJAROS
Direcció: Ester Nadal/Rosa Mari
Herrador Montoliu
Idea i interpretació: Ernesto Monza

Un equip d’11 persones han treballat per
donar forma a una història de fantasia
entorn de l’obra completa de Vivaldi, Les
quatre estacions.

El protagonista de la música clàssica i de
nous recursos tècnics (utilitza 6
ventiladors dins l’escena), amb la
interpretació gestual i el teatre d’objectes,
retratant una història sobre el cicle vital.

Joc d’objectes, moviments i presencia
actoral, al ritme del vent i de les melodies
de Vivaldi. Sensacions per compartir en
família.

Una obra universal, sense text, per un
públic familiar, amb clars objectius
didàctics que apropen els valors de la
música a la infància.

El tema de fons més reconegut: l’amor.

Una obra contemporània i atemporal,
amb un ambient barroc, amb un vestuari
únic.

ENLLAÇ VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=HX6z3WcDTAs&feature=youtu.be

LA COMPANYÍA
La Máquina de Hacer Pájaros neix per ser una font de somnis i materials creatius que viatgen de dins cap a fora i de fora cap
a dins de l’escenari. Un lloc de trobades multidisciplinàries que inventa eines escèniques destinades a tot tipus de públic,
sense limitacions a l’hora de crear, amb l’únic i més ambiciós objectiu: emocionar des de la qualitat.
Mitjançant la col·laboració amb altres reconeguts professionals, naixeran obres de distintes envergadures: teatre físic
infantil, teatre d’objectes, dansa per adults... Les arts es troben. Una sola premissa: arribar a tots els públics a través de la
contemporaneïtat.
Aquest receptacle es fabricarà, gràcies al caliu escènic, la bellesa, els somnis, la poesia... Perquè aquesta màquina vol fer
volar la imaginació de tots. D’aquí ve el seu nom, LA MÁQUINA DE HACER PÁJAROS. Un col·lectiu que va a l’essència de la
creació a l’escena: la invenció i la generació d’idees al servei de la trobada de les ments i els sentits del teatre.
Ernesto Monza i Rosa Mari Herrador Montoliu articulen la companyia. Després de deu anys treballant junts amb la companyia
Da.te Danza, aposten per fer un pas més enllà en les seves carreres: unir les seves àmplies trajectòries professionals, que
de manera paral·lela han desenvolupat, amb l’experiència d’haver format part d’una de les companyies de dansa per al públic
infantil més importants del país.

ERNESTO MONZA/FEFO MONZA (Uruguai/Espanya).- Actor i performer, des del 1997, ha trepitjat
escenaris d’una i de l’altra bassa sota la direcció de Luis Cao, Marcelo Evelin o Iván Solarich. El
2006 es converteix en cap tècnic i dissenyador d’il·luminació de la Cía. Da.te Danza, cosa que li
permet formar part d‘un equip que rebrà els premis FETEN 2005, 2006, 2011 i 2015, com també
treballar al costat de creadors de la talla d’Omar Meza, Rosa Díaz, Germán Jáuregui, Laly Ayguadé o
Yutaka Takei, fet que no li ha impedit col·laborar amb altres projectes de España, EE. UU. i Uruguai.

ROSA MARI HERRADOR MONTOLIU (Andorra).- Ballarina, docent, assessora, la seva més
destacada referencia està lligada a la prolífica història de la Cía. Da.te Danza, en la que és
ballarina des del 2004, formant part així de nombrosos premis i gires Internacionals, on ha
participat en algunes produccions com ajudant de coreografia. Lligada al teatre i al circ com a
coreògrafa, professora i assessora en companyies com Remiendo Teatro, Vagalume o la Cie.
Bosphore Danse-Théâtre, entre altres. La seva creativitat l’ha portat a treballar amb artistes com
Horacio Macacua, així com a donar forma a les seves dos últimes obres, Bajo Tierra i Traços.

LA MÁQUINA DE HACER PÁJAROS estrena el 2016 Heliceo: concert per 6 ventiladors i un sol pilot,
teatre d’objectes, teatre físic, per un públic familiar. Vivaldi, un pilot, vent, una amada… (A
continuació…)

SINOPSIS
‘HELICEO, Concert per 6 ventiladors i un sol pilot’ és un espectacle singular on un únic actor, Fefo Monza, transita pels
diferents moviments musicals de Les Quatre Estacions d’Antoni Vivaldi, fent un recorregut a partir de la seva essència
musical i el batec barroc d’aquesta obra mestra, aquells territoris vitals que van de l’alba del ser al seu ocàs, de la
primavera a l’hivern, a una espera tragicòmica d’un amor absent i el reconeixement de la vida amb si mateix com destí final
de la seva cerca.
Un espectacle fascinant per tots els públics, on els més petits aprendran a gaudir de la música de Vivaldi de mentre el vent
originat pels ventiladors dibuixa en aire personatges, atmosferes i jocs d’improvisació, construint escenes de gran força
dramàtica i una bellesa plàstica on habita el que és inesperat.

LA IDEA: Vivaldi, el vent, Heliceo enfront dels canvis
Les quatre estacions de Vivaldi, serveix de fil conductor per descobrir i mostrar els estats vitals, el temps i l’espai, les
transformacions del ésser humà més contradictoris: somiador, enamoradís, còmic, púric, valent, insegur, que va
evolucionant com els elements naturals dels quals forma part, pel pas
per cada estació de l’any, cada nou descobriment.
Un aviador sense avió que
acompanya ‘Les quatre estacions’
de Vivaldi, deixant a les melodies
parlar per si mateixes, i, en el
camí, els nens no trobaran a faltar
les paraules.

El personatge viatja per diferents estats d’ànim,
va madurant en la troballa, la màgia, l’espera,
l’esperança, amb la companyia de sis ventiladors
com impuls de transformació, orientació i
energia. Heliceo forma part d’aquell vent, no lluita
en contra seva, aprofita el vent a favor i, com una
au, vola i creix. Es va convertint cada cop en més
humà, més humil, aprèn a gaudir de les petites
coses.
Com un Quixot, lluita a estones contra els seus
molins, somiador, púric però valent. El pas del
temps li mostra el sentit del cicle vital, el de les 4
estacions, el de si mateix. És el cicle de Heliceo, és
el cicle del ser humà.

Sis ventiladors ajuden a transportar-nos a les diferents estacions de Vivaldi.
L’infant i la família volaran a un altre món, la creativitat és desperta, no hi ha fi.

El vestuari barroc, en referencia a l’època evocada de
Vivaldi, ens mostra un personatge atemporal, pilot sense
avió, fantàstic, que recolza la idea del cicle, perquè és
desmuntable, és el reflex dels diferents estats i estacions.
Gràcies a ell, al vent i a la riquesa musical descobrim els

canvis del personatge. El seu vestuari també és tardor,
són fulles, és l’estiu al mar i fins i tot hivern sota la neu.

La força viva és la música i els ventiladors (el vent), forces
transformadores del nord al sud, donen suport a una completa
manipulació del teatre d’objectes. Heliceo es mou i gesticula a cada
aprenentatge, l’impuls vital vist en cada acte, en cada estació, el pas
del temps amb cada objecte que treu de la seva gran motxilla, la seva
vida, els seus records, els seus somnis.

Els ventiladors s’utilitzen com
recurs tècnic per potenciar les
imatges de l’espectacle.
Interactuen amb la
dramatúrgia i la música
portant a l’espectador a un
estat oníric.

Heliceo, personatge en el qual tots ens
reflectim, tan maldestre com astut, tan
insegur com valent, tant rialler com
desesperançat, tan enamoradís que
espera a la seva amada i li escriu cartes
i les envia a través del vent. Observa els
canvis que la naturalesa li ensenya.
Entén el món, s’entén a si mateix. La
seva motxilla és tan companya com la
casa d’un caragol, la seva vida sencera,
la passada, la present i la futura. Està
carregada de materials de joc o símbols
de vida, d’instruments senzills, ha de
menjar, ¿quina hora serà?

Concert n.º 1 en Mi major, Op. 8, «La primavera»
Desperta, sons, naturalesa, flors de paper. Heliceo
alegre, optimista, creu que la seva amada vindrà.
Positiu.

Concert n.º 2 en Sol menor, Op. 8, «El verano»
Descobreix, juga amb l’aigua, busseja, dubta, sopor, destí
incert. Varia el vent. Nostàlgic.

Concert n.º 3 en Fa major, Op. 8, «El otoño»
Arbres, les fulles s’agiten, al vent, colors ocres i
brillants, transformació. Heliceo avança, madura.

Concert n.º 4 en Fa menor, Op. 8, «El invierno»
Neu, turmenta, negatiu, harmonies dissonants, relliscades,
inseguretat. Desgel, tot és moviment.

Inspiracions i recursos:
A vegades és més Xarlot (somriure, ingenuïtat, simplicitat, bromista,
tendre), a vegades més Buster Keaton (serietat, sense enuig).
També és un personatge de conte, il·lustracions de personatges tan
fantàstics i irreals com senzills, de colors, textures i vestuaris quasi
impossibles.
El gest, els objectes i el vestuari interactuen amb la potència que li dóna la
música de Vivaldi i els ventiladors, generant un tot ben articulat.
Humor, poesia visual, sorpresa, a un ritme que enganxa en tot moment.
‘Les quatre estacions’, recurs i inspiració, escoltada i vista d’una manera
totalment nova.

OBJETIUS
Música/teatre: Ens endinsem en els entrellats de l’expressió musical, d’un cos en moviment, de la seva gestualitat, en el
món dels matisos sonors i els sentiments, busquem identificar la idea musical amb la idea argumental.
Sentits/Sinestèsia: Entre la música i el color existeix una gran connexió, en funció de com ens fan sentir les melodies. Els
colors de la llum i les melodies provoquen emocions, experiències intenses, sensibilitzant l’espectador amb aquest
espectacle multidisciplinari.
Desenvolupar la imaginació: Gràcies als ventiladors, volen teles, flors, cossos imaginaris, insectes, neu... Ens ajuden a
transportar-nos a les diferents estacions de Vivaldi. El nen i la família volaran a un altre món, la creativitat es desperta, no hi
ha fi.

OBJETIUS PEDAGÒGICS
Formar nens oients capaços de gaudir de la música clàssica. A través del llenguatge universal del
teatre gestual i d’objectes, els nens i la seva família compartiran una experiència d’apropament a
aquesta música.
‘Les quatre estacions’ de Vivaldi serà una font de sensibilització, d’imaginació i d’estimulació del
sentit de l’oïda, del llenguatge i del ritme.
La paciència, l’amor, la seguretat en si mateix, la supervivència, enfrontar la por, la fortalesa,
l’aventura…

FITXA ARTÍSTICA
Direcció: ESTER NADAL (directora i actriu) / ROSA MARI H. MONTOLIU
Idea: ERNESTO MONZA
Dramatúrgia: SUSANA SÁNCHEZ (actriu i dramaturga)
Interpretació: FEFO MONZA
Vestuari: VAL BARRETO (director, pintor i vestuarista)
Espai escènic: ADÁN TORRES (escenògraf, director i pintor)
Música: ANTONIO VIVALDI “LAS CUATRO ESTACIONES”
Assessorament técnic: JUAN FELIPE TOMATIERRA (disenyador, tècnic)
Diseño de Iluminació: LA MÁQUINA DE HACER PÁJAROS
Títeres: FABIÁN HUERTES (actor, disenyador)
Producció: Nerea Aguilar y Agustín Ferrando

FITXA TÉCNICA
Tipologia: teatre gestual, teatre físic, per públic infantil (a partir dels 3 anys) i/o familiar.
Duració espectacle: 50 min
RIDER (requeriments tècnics idonis per un espai convencional):
-

-

Mesures mínimes per un espai escènic: 7 X 7 m, 5 m d’alçada.
Maquinaria: Cámara negra-espai a l’italiana.
Il·luminació: 24 canals de Dimmer a 2.4 KW cadascun, amb protocol DMX.
8 retalls 1kW
9 PC 1Kw
6 PAR RGB LED (L’aporta la companyia)
So: 1 CD Player
Sistema d’amplificació, en relació a la mida de la sala i dos monitors sobre l’escenari.
El control de llums i so tindrà que situar-se en un lloc on es pugui sentir i veure l’escenari amb comoditat.
Equip humà que es desplaça: 1 actor, 1 tècnic
Personal necessari per el muntatge: 1 persona de carga i descarrega (o el mateix tècnic responsable de sala);
1 tècnic o un elèctric, 1 sonidista, 1 maquinista (depenen de la complexitat de la sala).
Temps de muntatge: 5 hores.
Camerinos: per 1 persona, amb dutxes i aigua calenta / Preveure botelles d’aigua.
Important: A la tardor i hivern, la calefacció te que engegar-se amb un temps suficient d’antelació. Si la funció es
al dematí, s’haurà de preveure que la temperatura sigui la adequada al moment de la representació.

Aquest raider es una base orientativa per una adequada presentació de l’espectacle, però, d’acord amb les
característiques de l’espai i prèvia negociació i autorització de l’equip de producció i direcció, es haurà d’ajustar
als medis de cada espai.

CONTACTO
Producció y distribució:
Nerea Aguilar Sanz
nereaprod@yahoo.es
Teléfonos: 651327305 / 659953829

ANEX-CURRÍCULUMS

ESTER NADAL Neix a Andorra l’any 1969. Estudia a l’Institut del Teatre de Barcelona i al Col·legi del Teatre de Barcelona, on
actualment imparteix classes assíduament. És llicenciada de l'Escola Internacional de Teatre Jacques Lecoq de París.
Ha treballat com a actriu amb diversos directors, com Jordi Mesalles (Residuals
AlfonsIV), Calixto Bieito (Kasimir i Karolina), Yvette Vigatà (Quatre dones i el sol i Invents a dues veus), i
Joan Ollé (La isla del tesoro).
Com ajudant de direcció amb Jordi Mesalles (En la solitud dels camps de
cotó), Calixto Bieito (L'Amfitrió), Georges Lavaudant (Començaments sense fi i Coriolà) en el Teatre Nacional de Catalunya i
Xavier Albertí (L’home del teatre).
Durant més de deu anys ha sigut ajudant de direcció de Joan Ollé amb espectacles com Los Cuentos de la Peste de i
amb Mario Vargas Llosa, Coral Romput, Soldados de Salamina, L'illa del tresor/La isla del tesoro, La plaça del diamant, i en
l’acte inaugural de la Fira internacional del llibre de Frankfurt al Schaupielfrankfurt, entre altres.
Les seves col·laboracions s’han pogut veure al Teatre Lliure, al Teatre Espanyol, al Teatre Romea, al Festival Grec, al festival
Temporada alta de Girona, al Festival de teatre de Mérida, al Teatre de l'Abadia de Madrid, entre altres.
Com directora d’escena ha treballat en espectacles d’autor i de creació com El Vigilant amb Isak Fèrriz, Un tramvia anomenat
desig amb Pepa Plana i Badomies o moviments musicats de cinc faules de La Fontaine amb Alba Sarraute i Sergi Claret, entre
altres... espectacles que s’han pogut veure a Andorra, Barcelona, Madrid, Foix i París.
Impulsora i fundadora de la Fundació Escena Nacional d’Andorra de la qual va ser la directora artística des del 2007 fins al
2012. Membre del patronat de la Fundació Sagrera. Juny 2015.

SUSANA SÁNCHEZ Comediògrafa, periodista, guionista, directora d’escena, compositora, actriu, titellaire i clown de la
companyia que funda amb el seu marit, el director i escenògraf uruguaià Ismael Moreno: CLAN
DE BICHOS (www.clandebichos.com).
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid i en Dramatúrgia per la RESAD. Becada per la SGAE per
realitzar el Curs de Guió a l'Escola Internacional de Cine i TV de San Antonio de los Baños Cuba (2002). Durant molts anys
compagina el seu treball com periodista cultural i guionista (Autoindefinits, Canal 9, A ver si llego, Tele 5, Carne cruda, RNE3,
crítica teatral revista Godot) amb l’escriptura de textos teatrals (Zaturecky, El huevo, La vida de Bin Laden,
El viaje de Ajo, Café, Siempre fiesta, El niño listo). Des del 2007, i sempre en co-creació amb Ismael Moreno, la Cia. de teatre
CLAN DE BICHOS estrena els seus textos: Cuenta atrás: El Rap de Irú, Dónde Desdémona, ¿¡Qué mosca te ha picado?!,

2015 Tiempo Vital, ¡Tú la llevas!, Caperucitas, Como una regadera, Intertíteres. A l’actualidad també imparteix tallers
de Eneagrama com eina per la creació del personatge de ficció, de Teatre social i educació en valors per docents i alumnes
de Primària, secundària i Batxillerat i forma part de l'equip docent del I Màster de Dramatúrgia de la AAT i la
Universitat d’Alcalá de Henares. L’humor, un ritmo àgil, l'estilització dels personatges i la crítica als mitjans de comunicació de
masses són algunes de les seves senyes d’identitat.

VAL BARRETO Figurinista vinculat al teatre des dels quinze anys quan decideix compaginar els seus estudis secundaris
amb la interpretació.
Neix l'1 de juliol de 1974 a la ciutat de Sao Paulo (Brasil). Creix en un entorn familiar vinculat a l’industria de la moda. Estudiant
interpretació demostra un gran interès pel vestuari escènic, per la qual cosa decideix estudiar disseny de moda a
l'Institut Senac de Sao Paulo.
L’any 1996 és admès al Centro de Pesquisa Teatral (CPT/Sao Paulo) passant a formar part de la companyia Macunaima amb el
director Antunes Filho. Paral·lel al treball en Macuinaima firma diversos vestuaris sent nominat a diferents premis a la seva
ciutat natal tals com Premis Apetesp o Premis Coca Cola.
El 1997 visita Espanya per motius laborals, actuant amb la companyia Macunaima convidats pel Centre Dramàtic Nacional
(CDN) amb l’espectacle Drácula y otros Vampiros. L’any següent regressa a Madrid on comença a treballar com ajudant del
figurinista espanyol Pedro Moreno amb qui ha treballat més de deu anys en diverses produccions de cine, operes, zarzuelas,
teatre i dansa. Com figurinista a Espanya, ha treballat per directors com Alejandro Toledo,
José Carlos Plaza, Marcelo Diaz, Carlos Laredo o Vanessa Martinez.
Fou un dels fundadors de la companyia Mulambo Teatro (Madrid, 2004) encarregat de firmar totes les seves produccions com
figurinista, escenògraf i director escènic.

ADÁN TORRES COLOMBO Escenògraf, Il·luminador, director i docent Uruguaià, neix el 1964 a la ciutat de Las Piedras –
Canelones (Uruguai), molts premis li han sigut atorgats durant la seva llarga trajectòria per L’Associació de Crítics Teatrals
de l’Uruguai, Per l'Institut Internacional de Teatre, Institut Goethe i per l’Ambaixada de França a l’Uruguai.
Aproximadament són 30 les nominacions pels premis Florencio Sánchez (Màxim guardó entregat a l’Uruguai amb el saber fer
teatral) i onze premis atorgats.
Estudia Disseny teatral amb les àrees d’Escenografia, d’Il·luminació i de Vestuari des de l’any 89 fins al 92, a l'Escola d’Art
Dramàtic Margarita Xirgú.
Ha tingut diferents Beques Nacionals i internacionals com Dissenyador de la Comèdia Nacional d'Uruguai durant l’any 1993,

dissenyador a la ciutat de Berlín i Hannover Per l’Institut Internacional de Teatre (ITI) i l'Institut Goethe de Montevideo l’any
2001, a més de dissenyador a l'Escola de Cine de Montevideo com Director d’Art l’any 2000 pel Ministeri de Cultura.
Realitza a més a més cursos complementaris amb l'escenografia brasilera J.C. Serroni del grup de teatre Macunaima de la
ciutat de San Pablo als anys 1995, 1996, 1997, cursant estudis de Docència amb Dibuix a l’Institut Professors Artigas l’any
2000 i 2001, i per altra banda al Centre d’Estudis d’Arts (CEA) dirigit per Nelson Ramos l’any 1992 – 1993.
Des de l’any 2006 ocupa la Càtedra de Disseny d’Escenografia, impartint aquesta disciplina a la carrera de Disseny Teatral a
l'Escola d’Art Dramàtic Margarita Xirgú.
Desenvolupa dins l’àrea del pedagògic el fet teatral en totes les seves manifestacions als instituts d’educació secundària
passant pel plàstic, pel conceptual i generant així un fet paral·lel des del que és teatral al que és quotidià.
Actualment imparteix tallers per teatres comunitaris en distints pobles de la província d’Almeria (Espanya) implantant
mètodes d’investigació social i les seves respectives representacions, conjugant-les amb dissenys a Montevideo.

FABIÁN HUERTES CASTILLO Neix a Cadis (Espanya), format a la Universitat de Belles Arts de Granada – Llicenciat en
Pintura, 2001 i format amb disseny gràfic.
Aquest artista plàstic ha realitzat varius treballs per vàries companyies de Granada i d’Espanya, destacant-se el seu treball en
la realització d’objectes i de màscares per la companyia Vagalume de Granada.

JUAN FELIPE TOMATIERRA Dissenyador d’il·luminació, professor d’il·luminació escènica, tècnic en audiovisuals.
Neix al 2 de gener del 1974, a Granada, més de 12 anys com cap tècnic de la cia. Histrión Teatro, fent gires en circuits
nacionals i Internacionals per França, Colòmbia, Argentina, Panamà, Portugal, Marroc. Ha treballat com assessor tècnic
en vàries companyies teatrals i de dansa.

NEREA AGUILAR SANZ Gestora cultural, productora d'espectacles, tasca que combina amb la seva professió de
redactora i editora de textos que inicia fa 12 anys. En 2009 idea i gesta el Festival Costa Contemporània, després d’anys
d’experiència com crítica de dansa per diversos medis. Trajectòria al capdavant del festival que li ha valgut el Premi d’Honor
de l’Associació de Professionals de la Dansa d’Andalusia. Al mateix temps, treballa per Institucions públiques i privades com
programadora i productora, s’embarca en nous projectes escènics.

