
 

    

 

THE INCREDIBLE BOX 

Aquest espectacle és fruit de les contundents línies de treball que ens 
acompanyen durant la nostra trajectòria. 

D’una banda l’aposta decidida per una imatge escenogràfica amb una 
personalitat molt pròpia que ha estat present en espectacles com CARILLÓ 

o LES FOTOGRAFIERS 
D’altra banda la nostre particular visió del mon del clown que va iniciar-se 

a mitat del anys 80 amb espectacles com A CONCRETAR i te la seva 
última representació a l’espectacle DÈMODÈS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SINOPSI 

Quan es va estrenar, fa 150 anys, THE INCREDIBLE BOX va ser un èxit. 
La gent, en aquells temps, anava a las barraques buscant la raresa, la 
deformitat, però ells mostraven l’excel•lència, reunien el millor d’aquell 
moment. 
La millor cantant d’òpera, la de la veu més cristal•lina, el millor mag del 
planeta, el més audaç, el millor acròbata....tots sortien de dins d’un 
decorat extraordinari.. 
Ara, el director i dos excèntrics ajudants intenten mantenir la grandesa del 
Show. 
Però la genialitat no s’hereta, ...encara que potser al final de tant intentar 
ser magnífics ho aconseguiran. 
FITXA  

 

PUBLIC 

Espectacle de carrer per a Tots Públics. 

 

FITXA ARTÍSTICA 

Creació: Cia. La Tal                                                                         

Direcció: Cia. La Tal /Jaume Navarro                                                    
Actors: Jordi Magdaleno, Julián Gonzalez i Xavier Atmatller “Notxa”.                 

Música: Tales Music                                                                 
Escenografía: Txema Rico                                                               

Vestuari: Begoña Simón Blanco 

 



 

 

FITXA TÉCNICA 

Mides de l’escenografia: 4,50 m alt x 1,70m ample 

 

Responsabilitat del contractant: 

No necesitem escenari, pero si un area escènica de 8 m x 8 m. 
Si l’espectacle és programa de dia no necessitem llum. 

Si és programa a la nit és necessri llum general. 
Electricitat 

Para el sonido.............................2.000W 
- La Furgoneta de la companyia a d’arribar fins l’àrea escènica. 
- Si l’espectacle és representes mes d’un dia , es necessitaria seguretat 
en els moments que no és fes representació. 

- 2 persones de càrrega I descàrrega. 
 

Responsabilitat de la Companyia: 

Equip de so. 

Muntatge…........................ 4 h. 
Desmuntatge..................... 3 h. 

 
 

 

 

 

 



 

L’Espectacle s’ha representat, entre d’altres, als següents festivals: 

- Kleines Fest in Hannover (Germany) 2013 

- Firatarrega 2013 
- Sibiu International Theatre Festival (Romania) 2014 

- Ana Desetnica Festival: Maribor, Nova Gorica and Ljubljana (Slovenia) 
2014 

- Festival Olala in Lienz (Austria ) 2014 
- Au Bonheur des Mômes in Grand-Bornand (France) 2014 

 

 

 

 

CONTACT 
Marisol Rico 
www.cialatal.com 
tal@cialatal.com 
Telf. 93 697 0808  
        696 04 05 05 

 


