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Un diumenge al matí apareixen unes caixes a la 
plaça del poble. A simple vista podria semblar que 
un repartidor despistat s’ha equivocat a l’hora de fer 
l’entrega, però la realitat és una altra de ben 
diferent… el nostre repartidor, tot comprovant que 
el paquet estigui en ordre, començarà a desaparèixer 
per una caixa i aparèixer per l’altra, creant una 
il·lusió mágica -la de canvi de lloc instantani-, que 
només s’explica pel fet que en realitat són dos 
germans bessons idèntics als ulls del públic, que 
juguen a entrar i sortir de les caixes. Una il·lusió 
màgica que no deixarà ningú indiferent! Els paquets, 
que semblaven simples caixes, es transformaran en 
dues cases rodants, d’on partirà la història dels 
nostres protagonistes. Una història frenètica i còmica 
on els germans Panettone es prepararan a fons a 
través del treball en equip i l’autosuperació per  
jugar el partit de la seva vida, un partit on aquesta 
parella d’esportistes, a la seva manera, mostraran 
les seves habilitats personals per a demostrar que la 
vida és una qüestió d’actitud… 
  

SINOPSI 

 

 

TÈCNIQUES UTILITZADES 

Aquest és un espectacle visual, màgic i còmic, tres 
ingredients que resumeixen a la perfecció les 
peripècies d’en Pim i d’en Pam, els nostres 
protagonistes, que a través de la màgia i la  
manipulació de diferents elements quotidians faran 
que el nostre públic es quedi bocabadat del què 
poden arribar a fer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

IMATGES 





MAGIC JAÏR 

 

El mag d'aquest cabaret.  

L'únic artista amb carrera i  

experiènca demostrada. 

Serà capaç de posar ordre en  

aquesta història? 

 

Et farà riure, et farà patir... 

i potser, una mica de màgia! 

 



FITXA ARTÍSTICA 

DIRECCIÓ 
Gorka Ganso 
 
INTÈRPRETS 
Ritxard Gàlvez Castro 
Rafael Gàlvez Castro 
 
IDIOMA 
Sense text 
 

    
 
 
POTÈNCIA 
Àudio: 220W 
Llum: 8000W sala/nit 
8PC's + torre 
 
ESPAI D'ACTUACIÓ 
Espai: 6X8X3 / Pla i sense desnivell 
Muntatge: 3h   
Desmuntatge: 2h 
Durada: 60m 
Tipus de públic: Tots el públics 
 
 
 
 

FITXA TÈCNICA 

8m 

3m 
6m 



LA COMPANYIA 

La Companyia Panettone Brothers és una companyia de 
teatre-circ jove, dinàmica i multidisciplinar amb una àmplia 
experiència tant en teatre de carrer com en teatre de sala. La 
seva formació ha caminat entre el teatre i el circ, donant com 
a resultat un treball fruit d’aquestes dues tècniques.  
 
Al llarg de la seva carrera professional ha participat a tot tipus 
d’esdeveniments culturals amb els seus espectacles. 
 
Cal destacar dintre de la seva trajectòria professional, la 
representació de l’espectacle clown “No te vayas mamá!” amb 
el col·lectiu “La Bola Roja” al Café Teatre Llantiol (2011-
2012), la participació en el Festival Grec de Barcelona i al 
Teatro María Guerrero de Madrid amb l’obra “Questi 
Fantasmi” de la companyia La Perla 29 sota la direcció de 
l’Oriol Broggi (2010) i el seu treball al Parc d’Atraccions del 
Tibidabo amb l’espectacle “La Troupe de Circ’, espectacle de 
tancament del parc (2002-2009). 
 
Destacaríem produccions pròpies com l’espectacle de carrer 
“2d2”, els cercaviles “El Domador de Peixos” i “Els Nobles de 
la Paraula”, a més de diversos cabarets com “Cabaret Café 
Valparaíso”, “Noches de Cabaret” o “No te vayas mamá!”.  
 
La Companyia Panettone Brothers és sòcia de l’APCC 
(Associació de Professionals de Circ de Catalunya) i 
col·laboradora habitual de l’ONG “Pallassos Sense Fronteres”.  
 



 

RAFAEL GÀLVEZ CASTRO 
Format com actor al Col·legi del Teatre de Barcelona (2005-
2007), amb mestres com Peter Gadish i Cacu Prats. 
Posteriorment, es forma com a clown de la mà de l’Aitziber 
Bilbao, Moshe Kohen, Jesús Jara, Virginia Imaz, Pep Vila, 
Antón Valén i Merche Ochoa. 
Aquesta aposta  per  la  formació  i  la  millora  continua  a 
l’Escola de Dansa Rosita Mauri (2009-2012) i a l’Escola El 
Timbal, prenent classes de pantomima de la mà del mestre 
Joan Cusó (2003-2005). 
Resultat d’aquesta formació destacaríem el seu treball de 
teatre físic i dicció, un treball multidiscipliari que li dóna 
versatilitat com a clown i manipulador. 
 
RITXARD GÀLVEZ CASTRO 
Inicia la seva formació com  actor de teatre físic de la mà de 
Ton Muntané, en la disciplina de pantomima a l’Escola de 
Teatre El Timbal (2003-2005). Format com actor a Estudis 
de Teatre Berty Tovías amb el mètode Jacques Lecoq (2005-
2007) amb mestres com Berty Tovías i Christian Atanasiu i 
posteriorment, a l’Escola de Mim Corporal Dramàtic Moveo 
(2008-2010). 
S’especialitza en el treball del clown de la mà de David Gol, 
Àlex Navarro, Moshe Kohen, Aitziber Bilbao, Merche Ochoa, 
Dimitri Bogatirev, Pep Vila, Gorka  i Antón Valén.  
Aquest bagatge tant formatiu com professional ens fa 
destacar la seva versatilitat i polivalència com a intèrpret, 
encarant amb èxit diferents formats i registres d’espectacles. 
 

 

 

 

COMPONENTS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTE 
 

Ritxard / Rafael  
650798099 / 616818179 

panettonebrothers@hotmail.com 
www.panettonebrothers.com 
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