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La companyia

Infantilades és una companyia d'arts escèniques de 
recent creació de la mà de Mireia Branera amb 
l'objectiu de portar teatre de qualitat i experimental a 
tot tipus de públic i sobretot a nenes i nens de totes 
les edats. Infantilades treballa el teatre de carrer i de 
sala, els conta-contes i el teatre de titelles i objectes.

El projecte s'engega amb una adaptació lliure de la 
obra de literatura juvenil MOMO, de Michael Ende
i amb The Tipi Experience!, una proposta 
innovadora de teatre a espais no convencionals per 
als més petits de la casa.



Trajectòria 

Després de més de 15 anys dedicada a la organització 
de festivals de teatre com el Grec Festival de 
Barcelona i de treballar en la promoció internacional 
del teatre català amb companyies com La Fura dels 
Baus, Comediants, Dagoll Dagom o La Cubana, la 
Mireia va decidir aprofundir en les seves inquietuds 
artístiques i va fer un gir professional cap a l'escena. 
Es va formar durant 4 anys a l’Escola de teatre 
experimental i expressió corporal dramàtica 
Laboratorio amb la directora xilena Jessica Walker i 
va cursar estudis de màster en dramatúrgia amb la 
Universitat de Girona i la Companyia internacional 
Teatro de los Sentidos.
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Trajectòria 

Els darrers anys ha col·laborat amb les companyies 
internacionals Teatro de los Sentidos o Antagon
Theatre Aktion i també amb companyies de teatre de 
carrer com ProjectA Teatre Social o Palo q'Sea. 
Tambe ha presentat dos monòlegs teatrals i ha 
explicat contes a diversos espais de la ciutat de 
Barcelona i ha dirigit espectacles a mida per 
empreses. Aquest any ha decidit unir els seus talents 
en la creació i gestió i està engegant el seu projecte 
personal: Infantilades! 

Esperem que ho gaudiu tant com 
nosaltres!

MOMO 13/08/2019



Col·laboren

Infantilades disposa de diverses col·laboradores segons 
el projecte. Sobretot actrius i actors amb un 
llenguatge escènic afí. Això vol dir de teatre corporal, 
experimental, sensorial i conta-contes. Actualment hi 
col·laboren l'actriu i directora Carla Federico, l'actor 
Lluís Sobrado i l'art terapeuta i creadora Carla Mor 
Meler.
També estem engegant una col·laboració 
interdisciplinària per posar la música a l'espectacle 
Momo amb Ambra (Noe H).
Tenim assessorament en titelles del Taller Pepe Otal, 
en comunicació de l'empresa Both i tenim un local 
d'assaig cedit amablement per Bolivia Now. 

Gràcies!
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MOMO



Sinopsi

MOMO és un monòleg teatral per a tota la família 
que combina la música experimental en directe, el 
teatre físic, el conta-contes i el teatre de titelles. 
Tambe fa participar el públic en algun moment.

Momo és una faula sobre el temps. Es tracta d’una 
adaptació lliure de la obra Momo, de Michel Ende. 
autor, entre d’altres de La Historia interminable. 

Momo és una nena que viu al carrer d’una gran 
ciutat on totes les veïnes i veïns l’ajuden. 
Un dia apareixen a la ciutat els homes de gris que 
pretenen apropiar-se del temps de totes les persones. 
A partir de la seva aparició tothom deixa de tenir 
temps per a la Momo i només es dediquen a treballar 
i treballar i cada cop es dediquen menys a somiar 
imaginar jugar o dormir.

MOMO 13/08/2019



La Dona de Gris líder dels homes de gris ha nascut 
del procés d'investigació de la obra i es representa
com un titella. La Dona de Gris s’assabenta que la 
Momo ha desaparegut i congrega tots els homes de 
gris per buscar-la. 

La nena Momo amb l’ajut d‘una tortuga i del guardià 
de la casa d’enlloc serà la única que s'atrevirà a 
enfrontar la dictadura dels homes grisos.

L’espectacle està en procés de creació i es preveu 
l’estrena el febrer de 2020. Tot i això ja es pot 
mostrar com a “work in process” com ja hem 
començat a fer a Les Festes Majors de Sant Cugat i 
tenim previst fer a la Fira del Follet d’Avinyonet.

*El work in process de moment es presenta sense música en 
directe i sense suport actoral del segon actor.
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Fitxa artística

Gènere: Monòleg teatral / Conta contes / Titelles

Experiència Públic: Tots públics – Espectacle familiar

Idioma: Català

Durada: 45m – El work in process és de 20m

Direcció: Mireia Branera

Interpretació: Mireia Branera i Lluis Sobrado

Musica: Ambra (Noe H.)

Producció: Infantilades Teatre
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LA DONA DE GRIS

El personatge de la Dona de Gris transformat en titella ve d’un treball teatral anterior que porta el mateix títol.

Enllaç a l’obra anterior: https://vimeo.com/163529247 (La contrasenya és momobarcelona)

https://vimeo.com/163529247


Fitxa tècnica 

Espectacle de petit format: Es un espectacle que vol 
estar a prop del públic i demanem espais 
mitjanament íntims o de públic no superior a 
100/150 persones.
Necessitats: Micro de diadema, posar cançons que 
nosaltres facilitem en 3 moments determinats.
La il·luminació de moment és senzilla. Amb els focus 
que hi hagi disponibles es pot treballar.
Muntatge escenografia: 2 hores
Desmuntatge: 1,5 hores
Segons l’espai i les necessitats podem disposar d’una 
escenografia mes petita. 

* La Fitxa tècnica de l’espectacle complert no la tindrem 
fins gener de 2020 però es preveu senzilla.
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Allò que estimem a la infància es queda al cor per 

sempre.

Jean Jaques Rousseau

TELÈFON: 671612805
INFANTILADES@GMAIL.COM

PROPERAMENT SEGUIU-NOS A
WWW.INFANTILADES.CAT

(EN CONSTRUCCIÓ)

mailto:INFANTILADESTEATRE@GMAIL.COM

