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Direcció escènica: Jordi Purtí
Direcció musical: Paco Viciana

Sinopsi
16 personatges defensats per 8 cantants que
s’interrelacionen a dins i a fora de l’espai
claustrofòbic d’un ascensor, acompanyats per un
piano i un violí.
Tota l’acció transcorre en el curs d’un sol dia.
Passions, sensacions, mirades, tacte... 16
personatges irremissiblement sensibles al canvi, a
la transformació, a la mutació de si mateixos en si
mateixos.
Per portar a terme aquest projecte ens han calgut
anys d'observació, estudi profund i infinites dosis
de paciència observant de prop la condició
humana... i a la fi, no hem entès res de res!
Hem de poder riure'ns de nosaltres mateixos.
Volem quedar retratats sense deixar de perdre un
somriure per canviar tot allò que cal canviar i per
valorar tot allò que és bo dins nostre.

Sobre l’espectacle
Puges o baixes és un divertiment líric de remarcable accent
satíric en català, o òpera de cambra buffa per a 8 cantants,
piano i violí.
Una nova òpera dirigida tant als gran seguidors d'aquest
gènere com a tots aquells que van per primera vegada a
l’òpera. Un espectacle de petit format però de gran volada.
Puges o baixes és una òpera que retorna al nivell més
popular aquest gènere tan difícil de muntar en petits
teatres. Una òpera amb un llenguatge musical planer,
directe i comprensible per tothom.
Pugem, baixem, avancem, retrocedim. Constantment. A
totes hores. Posseïts per un inexorable moviment vital.
Vivim en espais compartits. Compartim espais de relació.
Un tribut musical a la mutació constant, a la
impermanència com a única constant en la vida, a dins i a
fora de cada un de nosaltres. Visió crítica de la condició i la
societat humana. Un cant a la contemplació de la vida que
fuig irremeiablement a cada moment viscut.
16 personatges, un ascensor..... i el tempus fugit.
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Els protagonistes:

Jordi Casanova (tenor):

Alba Bosch (soprano):
En Lluc, el jove
enamorat de la Lília.

La Lília, la jove
enamorada d’en Lluc.

En Saül un
estudiant gai.

Anna Cassú (piano):

La Diana, la veïna
busca-raons de l’edifici.

Marc Pujol (baríton):

En Claudi,
desencantat en la
seva relació amb
la Caterina.

En Narcís,
l’home poderós.

Marta Fiol (mezzosoprano):

La Caterina, estancada
amb en Claudi

La Júlia, la iaia
entranyable.

Marta Casals (soprano):

La Rut, en adulteri
amb en Rafel.

La Sara, la
dona lesbiana.

Eloi Prat (baríton):

En Rafel, en adulteri
amb la Rut.

Eszter Schütz (violí):

En Jofre, l’avi
amargat.

Maria Cirici (mezzosoprano):

Jordi Clos (baix-baríton):

En Marc,
recentment casat
amb la Melània.

El Narrador, qui
s’ho mira tot.

La Melània,
recentment casada
amb en Marc.

La Dora, la dona
entregada als
fills.

El narrador en un moment de l'òpera ens diu:
"L'art de viure és arribar al final d'un cicle vital
havent acumulat el màxim de llum fugaç.
Això sí que és ser un autèntic artista creatiu.
Viu, doncs, cada segon de la teva vida
com si fos l'últim, no hi ha res més."
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Per ampliar informació:
PUGES O BAIXES audiovisuals:

PUGES O BAIXES a la web de Paco Viciana:

Trailer (01:44):
https://youtu.be/_6hAAqJstKo
Highlights (10:27):
https://youtu.be/5Tw3ilLPhm4
Making of (26:54):
https://youtu.be/qOqVXkChxrA
Premiere - Acte I (Selection) (58:19):
https://youtu.be/5fKLuYreAp4
Premiere - Acte II (Selection) (29:05):
https://youtu.be/gT3TiAX6PaQ

Espectacle:
http://www.pacoviciana.com/ca/produccions/produccionspropies/puges-o-baixes/
Obra:
http://www.pacoviciana.com/ca/obra/stage-works/280-pugeso-baixes/
Cd:
http://www.pacoviciana.com/ca/discografia/cd-s-propis/2017puges-o-baixes/

Audiovisual promocional (2:30):
https://youtu.be/NgO8xY9JNf8
Making of ERAM (1:10):
https://www.youtube.com/watch?v=Sn7um_fTn0Q
Paco Viciana and Jordi Purtí meeting (0:58):
https://www.youtube.com/watch?v=SR6qgxzB5jo
First artistical and technical meeting (0:44):
https://www.youtube.com/watch?v=Yw6JtLQXcn4

Web oficial Paco Viciana
http://www.pacoviciana.com/ca/
Canal Youtube Paco Viciana
https://www.youtube.com/user/pacoviciana
Facebook Paco Viciana
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / P a c o - V i c i a n a /
115296698557341?fref=ts

Guió Tècnic - Temporada 2018-2019
Part tècnica SO
PA
-Equip principal adequat en potencia a la sala amb una dispersió
uniforme, lliure de soroll i distorsió.
-Es prefereix equips tipus Linearray: D&B, Lacoustics, Meyer
Sound...
-Taula de so digital Yamaha, Soundcraft, Midas...
Monitors
-Es necessari un monitor tipus cunya auto-amplificat: Lacoustics
12xt, Meyer Sound UPA...
-Taula analògica petita per fer envio de monitors amb auriculars
(important que tingui sortida d'auriculars) necessitarem algun
tipus de taula/suport per la mateixa.
Video
-Ciclorama PVC gris 6 x 6 metres (mínim)
-Projector de vídeo professional mínim 12.000 lúmens WXGA.
Imprescindible connexió VGA des de cabina a projector.
(possibilitat de triar l'òptica que mes s'escaigui al muntatge.
-Obturador amb control DMX
Microfonia
-Micròfons:
2 Schooeps MCM 5
2 Crown PCC160
2 DI BSS AR113
1 Shure SM-58 (talkback)
Llistat de canals
CH
Posició
1
Piano aguts
2
Piano greus
3
Terra esquerra
4
Terra dreta
5
PC L control
6
PC R control
7
Talckback
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Micro
Schooeps MCM5
Schooeps MCM5
Crown PCC160
Crown PCC160
DI BSS
Di BSS
Shure SM 58

Suport
Girafa llarg
Girafa llarg

Part tècnica LLUMS
CONTROL
-Taula de llums programable de 72 canals
-Sistema intercom escenari/control
-Llum de sala regulada
APARELLS
-12 retalls 15º30º 1kW
-4 Par 64 cp62 1kW
-4 Par Led
-22 Pc’s 1kW
Tots els aparells complerts. Els filtres els
aporta la companyia.
ALTRES
-48 canals de dimmer de 2kW
-3 Barres electrificades segons plànol
-1 Pont frontal
-2 tarimes de 200x100x20

PLA DE TREBALL
(Pla de treball orientatiu per una funció que
comença a les 21h)
09:00h – 14:00h Muntatge espai, llums i enfoc.
15:30h – 17:00h Muntatge so i vídeo.
17:00h – 18:00h Retocs.
18:00h – 20:30h Arribada companyia i passe
tècnic.
20:45h Obertura portes
21:00h Funció
***En cas de no poder complir amb totes les
característiques especificades cal posar-se en
contacte amb el responsable tècnic***
Coordinació tècnica:
Punt de fuga LTE, sl
Marc Paneque
607576116
marc@puntdefuga.com
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ESPAI ESCÈNIC IDEAL:
Embocadura: 10m
Fons:
8m
Alçada:
6m
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Altres:
-Una persona encarregada de l’escenari
-Disponibilitat de l’escenari 12 hores abans del concert
-Vestidors i aigua per 10 persones
-Piano de mitja cua a 440Hz (donem la possibilitat de llogar
el piano a una empresa local que ens fa un preu especial.
Inclou: lloguer, afinació i transport). CONSULTAR

Primera representació: 1 de juliol de 2017
Auditori de Banyoles
Durada aproximada: 120 minuts (amb mitja part inclosa)

Paco Viciana (Llibret i música)
Paco Viciana neix a Barcelona l'any 1964 i creix
en un ambient familiar propici vers la música. Fill
de pare melòman de la música clàssica i de mare
cantant en diverses corals de la ciutat comtal,
inculquen al seu fill curiositat pel llenguatge
sonor.
La primera impressió musical profunda neix de
ben petit quan escolta per primera vegada
la simfonia pastoral de Beethoven, obra que
durant les setmanes següents al seu descobriment
escolta una i altra vegada sense parar. Després
d'això, les visites assídues als concerts del Palau
de la Música Catalana i una àmplia discografia
faran la resta.
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Comença els estudis musicals amb la senyoreta Salieti, que ensenya els petits cantaires a formar-se per anar
a l’Escolania de Montserrat, i continua estudiant en el Conservatori Municipal del Bruc i en el Conservatori
de Badalona.
La curiositat per la música i tot el que l’envolta el porten a compaginar estudis musicals clàssics amb tot
d'ampliacions acadèmiques de disciplines molt diverses, com ara el jazz o la musicologia. D'entre molts dels
seus mestres, destaquen Joan Salses i Joan Rubinat, en el mestratge del piano, i Benet Casablancas i Miquel
Sunyer, en el de la composició. L'any 1987 decideix crear una escola de música al poble de Besalú (Garrotxa)
on s'estableix mentre continua fent la carrera musical a Barcelona.
La gran passió d’en Paco és la composició, amb més de 270 obres en el seu catàleg de gèneres tan diversos
com la simfonia, l'oratori, la música per a cobla, la música cinematogràfica i l’òpera, de les quals ha
enregistrat més de 30 treballs discogràfics.
Artistes com Paul Winter han dit de la seva música "...és refrescant escoltar música instrumental de tal elegància.”
Ha rebut premis diversos per les seves composicions, com el premi Manel Saderra per a cobla simfònica en
diverses ocasions o, recentment, el Premi Max al millor espectacle de teatre musical pels seus arranjaments
sobre la Flauta màgica de Mozart.
Ha actuat en diversos festivals de música del país com ara el Festival de la Porta Ferrada o el Festival
Internacional de Música de Barcelona.
Actualment resideix a Banyoles juntament amb la seva dona Marta i els seus dos fills, Aniol i Aina, i
continua la seva tasca creativa ampliant nous horitzons musicals i combinant gèneres i estils molt diversos.

Jordi Purtí (Direcció escènica)
Nascut a Manresa, comença als anys 80 a caminar pel món de
l’espectacle en xanques i fent acrobàcia, trapezi i malabars en
un moment d’explosió de festa al carrer i grups de cercavila.
Passa les proves i estudia Mim i Pantomima a l’Institut del
Teatre de Barcelona.
La seva universitat van ser els cinc anys d’actor a la Companyia
Els Joglars on treballa en la creació i actor de dos espectacles i
tres sèries de televisió.
Comença a escriure i dirigir les seves pròpies obres a l’any
1991. Fins avui en son 68 les estrenades. L’hi agrada el repte
d’afrontar diversos estils i per tan es un professional versàtil.
Han treballat i creat sota la seva direcció: Marcel Gros, Ínfima
La Puça, Toni Albà, Monti i cia., La Industrial Teatrera, La Tal,
Guillem Albà, Always Drinking Marching Band, Luciano Federico, Paco Moran, Poca Conya, El Terrat,
VolRas, Spasmo Teatro, La Baldufa, Xirriquiteula, Titiriteros de Binèfar, Jordi Bertran, Òpera de Cambra de
Sant Cugat, Cor de Teatre, Forani Teatre, Orquestra de Cambra de l’Empordà, Les 3T Theatre, Artífex/
Anexa, Bacum/Dansa, Come&See, Festival de Pallassos de Cornellà, Gala Premis Nit de Circ, etc....
Treballs seus han estat premiats. Tres cops millor espectacle a la Fira de Tàrrega, a la Feria de Leioa, dos
Premis UNNIM, Premi Butaca, Premi especial Crítica de Barcelona, dos Premis Zirkòlika de circ,
Aplaudiment Sebastià Gasch, FAD Barcelona, Arcipestre de Hita, Garnacha/Rioja, Rialles/Òmnium,
Guineueta, Premi Zapping, Festival FETEN, Premi Generalitat de Catalunya/Teatre Jove, nominació al
premi MOLIERE/Paris i tres als MAX.
Ha fet temporades a Barcelona: al Teatre Nacional de Catalunya, Poliorama, Victòria, Condal, Goya, Apolo,
Capitol, Molino, Artenbrut, Versus, SAT, Regina i Tantarantana.
A l’estranger: Paris al Ranelagh, Trianon, Dejazet, Tristan Bernard i Theatre Antoine. Montreal al
Monument-National. Londres al National Theatre. Avignon al Theatre de l’Oulle, Beliers, Le Palace, La Salle
i Pandora. A Toulouse Les 3T.
Gires per Catalunya, Espanya, França, Alemanya, Suïssa, Itàlia, Canadà, La Reunion, Holanda, Dinamarca.
Itàlia, Anglaterra.
A la televisió hi treballa com a actor i guionista a tres series amb Els Joglars: Som 1 Meravella, Ya Semos
Europeos i Orden Especial. També a S.I. Societat Imitada, Et quedes o te’n vas, Marina i Racons de la
Memòria. Com a Guionista i director d’actors a El dia dels Innocents i Leonart (premi Zapping 2007).
Com a docent a l’Institut del Teatre de Barcelona a dirigit tallers de 3er i 4art de Gest. Cursos i Tallers a
l’escola d’actor d’El Timbal i a l’Aula de Teatre de Manresa. Monogràfics de Creació teatral a les
associacions d’actors de Galicia i Euskadi. Master class al Nouveau Clown Institute, que dirigeix Jango
Edwards.
Ha donat conferencies a la Universidad de Deusto, INEF de Lleida i Universitat de Lleida.

PUGES O BAIXES - Equip artístic i tècnic:
Llibret i música: Paco Viciana
Obra inspirada en una idea original d'Aina Viciana
Direcció escènica: Jordi Purtí
Direcció musical: Paco Viciana
Sopranos: Marta Casals i Alba Bosch
Mezzosopranos: Marta Fiol i Maria Cirici
Tenor: Jordi Casanova
Barítons: Marc Pujol i Eloi Prat
Baix/Baríton: Jordi Clos
Pianista: Anna Cassú
Violinista: Eszter Schütz
Espai escènic: Jordi Purtí
Aportacions a la dramatúrgia: Aina Viciana i Jordi Purtí
Escenografia: Lluís Nadal (Koko)
Construcció d'escenografia: Zeroquatre
Disseny de llums: Jordi Surroca i Jordi Purtí
Disseny de so: Marc Paneque
Disseny de vestuari: Qstura, coordinació Cristina Ayala
Audiovisual estrena: Miquel Casadevall
Making of: Aniol Viciana
Disseny i web: Martí Aguer, Clàudia Augé, Pablo Fernández, Laura Gázquez i Sheila Quirante
(ERAM Escola Universitària d'Audiovisuals i Multimèdia), coordinació Francesc Font.
Correcció lingüística: Isabel Roura
Producció i coordinació: Paco Viciana

Patrocinadors

Col·laboradors

Contacte
Producció: Paco Viciana
638446447
pacoviciana@pacoviciana.com
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Coordinació tècnica: Marc Paneque
Punt de fuga LTE, sl
607576116
marc@puntdefuga.com

