
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÖSMIX 

DOSSIER PEDAGÒGIC 

TEATRE MÒBIL 



 

 

La companyia 

 

El Teatre MÒBIL neix l’any 1984 a la ciutat de Manresa quan Marcel Gros, Atilà 
Puig i Jordi Girabal deixen el grup de teatre de carrer El Setrill per produir els 
seus propis espectacles. 

Actualment la companyia la formen Jordi Girabal i Atilà Puig . 

Des dels seus inicis, la companyia ha apostat en els seus espectacles per l’humor 
dirigit al públic familiar. Inspirant-se en la tradició del pallasso, Teatre Mòbil ha 
adaptat el seu llenguatge al teatre, combinant espectacles de números amb 
d’altres de línea argumental, sense perdre mai de vista el públic al qual van 
adreçats. 

 

En aquests anys d’existència Teatre MÒBIL ha actuat  a Catalunya ( Circuits Xarxa, 
Rialles, Campanyes escolars, programacions d’arts escèniques, programacions 
ajuntaments…)  

Ha participat en diverses ocasions  entre d’altres a: 

Fira Tàrrega, Festival de Pallassos de Cornellà, Festival Trapezi de Reus, Setmana 
del Pallasso de Castellar del Vallès, Mostra de Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada, 
Festival de Pallassos de Xirivella, Fira Mediterrània de Manresa, Festival Grec de 
Barcelona,  Festival Internacional Ple de Riure del Masnou, Fira de Circ de la Bisbal 
d’Empordà, Curtcirkit de Montgat, Esbaiola’t  d’Esterri d’Aneu, Festival Reclam de 
Castelló… 

Teatre MÒBIL ha actuat a la majoria de comunitats autònomes, tant en 
campanyes escolars, programacions estables i festivals com: 

Festival FETEN de Gijón, Festival Internacional de Teatro y Danza de San Javier 
(Murcia), Festival de Payasos de Albolote (Granada), Festival Capsigrany de 
Vilafranca del Cid, PupaClown (Murcia), Festival Reclam de Castelló, Festival 
Infantil i Juvenil de les Illes Balears... 

 

 



 

 

 

 

Teatre MÒBIL va ser companyia convidada a la Setmana de la Cultura Catalana de 
Frankfurt  l’any 2007 per representar “Colossal” dins el cicle de teatre infantil i 
juvenil a l’Internationales Theater Frankfurt. 

L’any 2009, la companyia va celebrar els 25 anys de trajectòria professional amb 
l’espectacle “Reprís” que va estar present en la programació de la temporada 
2009-2010 del Teatre Nacional de Catalunya. 

L’any 2013, la companyia forma part del repartiment de l’obra “Llibertat!” de 
Santiago Rusiñol i dirigida per Josep Maria Mestres, programada dins la temporada 
2012-2013 al Teatre Nacional de Catalunya. 

 

 

PREMIS I DISTINCIONS 

• PREMI RIALLES (2001) amb l’espectacle “Rau Rau o la història trista de la nena   
trapezista” 
 

• PREMI XARXA PALAU (2000 -2001) amb l’espectacle “ESTRAMBÒTIC” 
 

• PREMI MILLOR ESPECTACLE DE LA MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL 
D’IGUALADA (2011)  amb l’espectacle  “Les TRIFULGUES dels Germans 
Garapinyada” 
 

• PREMI XARXA PALAU (2011-2012)  amb l’espectacle  “Les TRIFULGUES dels 
Germans Garapinyada” 
 

• PREMI MILLOR ESPECTACLE DE LA MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE 
LA MOSTRA D’IGUALADA (2013) amb l’espectacle « Sense solta » 
 

 

 

 



 

 

Cösmix, l’espectacle 

 

A “CÖSMIX”, dos comediants,  en Putxof i en Girabalsky arriben de molt lluny per 

venir a fer una   representació però es troben amb un escenari abandonat i ple 

d’objectes. Com que són molt espavilats ho preparen tot per oferir el seu espectacle 

al públic present a la sala. En aquest cas per vosaltres. 

Basats en el món del pallasso i l’humor,  utilitzen recursos i tècniques diferents en 

cadascun dels números que ens proposen com música, teatre, expressió corporal, 

paraula,....  però anem per pams. 

 

 

Abans d’anar al teatre 

 

• En aquest espectacle, els comediants toquen diversos instruments. Fixa-t’hi. 

• Els dos comediants ens representaran una obra de teatre, que és una paròdia d’una 

obra seriosa de Shakespeare. Has sentit parlar de Shakespeare? Saps qui era?  

• Les màquines s’han inventat per facilitar la vida de la gent. Saps com era la  feina de la 

casa abans que s’inventés la rentadora, l’aspiradora…?   

I…  t’imagines com serà el futur? Si haguessis de  fer un robot, quines coses li faries 

fer? 

• Ens sabries dir què és un  estruç? Saps a quina família pertany? 

 



 

 

Després d’anar al teatre 

 

• Ara ja sabem que en Putxof i en Girabalsky vénen de “Comicòsmic”, un altre planeta. 

La terra és un planeta, saps quin són els altres planetes del sistema solar?  

 

• Quants instruments surten a l’obra? En coneixes el nom?  

Una manera de classificar els instruments és de vent, de corda i de percussió. 

Sabries encabir-los en la següent taula? 

 

VENT CORDA PERCUSSIÓ 

Trombó flauta  

Trompeta guitarra  

   

 

En cert moment, en Girabalsky toca tres flautes, en què es diferencien? Sabries dir com 

s’anomenen? 

Contralt                                                                             És la més alta i té el so més greu 

Soprano                                                          És la més coneguda i s’utilitza a les escoles 

Sopranino                                                                       És la més petita  i té el so més agut 

 

• A l’obra que es representa, s’utilitzen caixes de cartó reciclades, un material que es 

troba per tot arreu. Una mateixa caixa pot ser una taula, una persona, un vagó de tren, 

un vaixell... Agafa un objecte que tinguis a la vora i fes-lo servir per diferents finalitats. 

 

Els actors representen diversos personatges,  pots dir-nos quants?  Què diferencia un 

personatge d’un altre? 



 

• També hem vist com el Professor James Pons ha inventat un robot.  Recordes  alguna 

de les funcions que tenia? 

 

El professor s’adreça al públic demanant-los que no reprimeixin les seves emocions. 

Saps què vol dir amb això?  Podries enumerar unes quantes emocions?  Creus que les 

màquines i els robots tenen emocions? Per què? 

 

Un cop has vist l’obra, dels dos actors qui creus que era el robot? Creus que arribarà el 

dia en què no distingirem un robot d’una persona humana? 

 

 

• Des de temps molt antics, la humanitat ha ensinistrat els animals. Podries dir-nos noms 

d’animals domèstics?  Tens animals de companyia? I si no, quins t’agradaria tenir? 

 

En aquest espectacle surten dos estruços , en què es diferencien un amb l’altra? N’has 

vist de debò?  



 

Juguem, imaginem, creem... 

 

• Imagina un planeta molt llunyà. Quin nom li posem? Com són els seus habitants? Què 

fan?  

Amb aquestes idees farem una representació. Ens posem per grups, i  un planeta pot 

estar hàbitat per pallassos, un altre per animals, un altre….  

 

• Juguem a inventar-nos una llengua. Fem diàlegs entre nosaltres  i els altres hauran 

d’endevinar de què parlem, o el nostre estat d’ànim: si estem enfadats, si fem una 

declaració d’amor,  si fem una conferència, o  si volem vendre alguna cosa… 

• Un concert és una cosa molt seriosa, però quan passa alguna cosa imprevista pot 

provocar  la rialla.  Seríeu capaços d’inventar un concert còmic? Inventa’t coses que 

facin riure quan vagis a fer el concert: no trobes l’instrument, t’entrebanques,  no 

recordes com continua,  poses les partitures malament… També et podries disfressar. 

Amb un altre company podeu imitar el que han fet els comediants, però amb els 

vostres instruments. Recordeu que el què fa riure, és que sempre passen coses que 

impedeixen que la música surti bé.  

També ho podeu fer en grups de tres o quatre persones. 

Un fort aplaudiment, i … Què comenci el concert!! 

 

• Els comediants representen “Pepperoni i Mozzarella”. Podríeu dir en quina obra de 

Shakespeare està inspirada? (Romeu i Julieta)  Podríeu  esmentar tres obres seves?  I 

alguna de les seves frases cèlebres? (Per exemple: “Ser o no no ser, aquesta és la 

qüestió”, “El meu regne per un cavall”) 

 

Heu jugat mai amb caixes de cartó? Us proposem que representeu una història... 

Us la podeu inventar sense tenir cap referència o bé, podeu agafar una pel·lícula, una 

obra de teatre o un conte i fer la vostra adaptació.  

Primer de tot, haureu de decidir si voleu que sigui una obra seriosa o còmica i després  

haureu de resoldre unes qüestions: 



Quins personatges hi sortiran? Com es relacionaran entre ells? Com aniran vestits? 

Com parlaran? Com es mouran? Quines coses passaran? Com comença? Com s’acaba? 

I el més important, què passa entremig? 

 

Psttttt … Comença la funció! 

 

• En aquesta obra hi ha un número amb un robot del futur.  I tu? Com te l’imagines el 

futur? Escriu quatre ratlles. 

 

Juguem a fer de robots. Podem fer-ho per parelles, un fa de  robot i l’altre fa  la 

persona que dóna ordres. Coses tan senzilles com agafa una cadira, porta’m un llibre, 

rasca’m l’esquena ... 

 

L’alumne que faci de robot podrà fer moviments mecànics, com en Girabalsky, així tots 

el reconeixerem. Però segur que hi ha moltes altres maneres de fer un robot. Se te 

n’acut alguna? 

També podem fer el robot en grup. T’imagines una família de robots? O un equip de 

futbol de robots? O un grup de música? ... 

…. ooooohhhhhhh!  Expresseu  les vostres emocions!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sabies que...? 

 

• Sabies que un planeta és un astre opac, que no té llum pròpia i que gira al voltant 

d’una estrella? 

Actualment s’estimen en  1.000.000.0000.000.000.000.000.000 els planetes que hi ha 

en l’univers observable. 

 

Els nostres còmics han vingut amb una nau espacial des del seu planeta. 

Aquí hi ha una mostra dels coets que han estat tripulats al llarg de la història ( Vídeo en 

anglès). 

https://www.youtube.com/watch?v=xvLg23cGotQ 

 

• Sabies que hi havia tres tipus de flauta?  Doncs encara n’hi ha més… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fLalEYQ4q38 

https://www.youtube.com/watch?v=BeSuYk33zns 

 

• Sabies que William Shakespeare fou un dramaturg, poeta i actor anglès considerat un 

dels més grans de la literatura universal? 

 

William Shakespeare era el tercer de vuit germans, però cap es deia Peter.  Va  néixer a 

Anglaterra el 1564 i va viure 52 anys. I va escriure 36 obres de teatre entre comèdies i 

tragèdies, que han estat traduïdes a quasi tots els idiomes del món. 

 

De les seves obres se n’ han fet innumerables adaptacions (teatre, titelles, dibuixos 

animats…), aquí podeu veure’n una mostra en titelles i dibuixos animats adreçades als 

nens. I com que són en anglès, ho poden aprofitar per afinar l’orella : 

                https://www.youtube.com/watch?v=gVu22vEJDJY 

                https://www.youtube.com/watch?v=X3N73mju_Pw 



• Sabies que el primer robot de la història es deia Elektro? Aquest robot va ser creat als 

anys 30 a Pitsburgh (Estats Units) i feia 2 metres d’alçada. 

 

Aquí teniu un vídeo del robot Elektro 

https://www.youtube.com/watch?v=Omk6NIT6j2s 

Aquí un vídeo del robot Asimo: (veureu quina evolució comparat amb l’Elektro!) 

https://www.youtube.com/watch?v=WlB7NV-tow0 

Aquí un vídeo d’un robot en forma de gos 

https://www.youtube.com/watch?v=fV7fTkGUIWI  

 

• Sabies que l’estruç és una au originària d’Àfrica?  

 Actualment hi ha granges per tot el món i la seva carn es molt apreciada en molts 

països. 

L’estruç és una au com les gallines i, malgrat tenir unes grans ales, no pot volar. Això sí, 

és l’au més veloç ja que pot arribar als 65 km/h. 

 

Els ous d’estruç són els més grans. 

Aquí tenim un vídeo on veiem estruços: 

              https://www.youtube.com/watch?v=rINVdZ2qPB4 

 

 

I fins aquí aquesta guia didàctica sobre l’espectacle “CÖSMIX”. Esperem que hàgiu gaudit 

molt de l’espectacle i que ben aviat ens tornem a trobar al Teatre! 

 

Teatre MÒbil 

 

 

 


