
 



SINOPSI 

Mofa, una “maruja” molt emperifollada, soltera d’uns trenta i pico anys, surt del seu apartament de la costa per anar a 
pendre el sol a la platja. Aquesta “senyora” busca el seu lloc a la platja, cosa que li resulta una mica complicadet entre 
tot el públic, finalment quan el troba el lloc es desencadenaran una sèrie de situacions per a muntar el seu espai una 
mica estrambòtics (monta molt de show), amb l’ajuda del públic però ho aconseguirà (jugarà amb ells a la pilota de 
platja, farà que els assistens li posin crema exageradament…).  
Quan està apossentada finalment amb tot el seu muntatge que comporta estar a la platja i amb tots els seus elements 
de banyista pendrà el sol fins a cremar-se, amb tal intensitat que la resolució d’aquest fet será sorprenent, i sols podrà 
recuperar-se de les cremades amb ajuda dels seus assistents. 

 

 



INFORMACIÓ GENERAL 

Espectacle familiar de carrer  
Durada: 30 minuts  
Espectacle clown gestual/no text (en principi) 
Temps òptim de muntatge: 30 minuts  
Temps òptim de desmuntatge: 30 minuts  
Espectacle estrenat a la Festa Major a St.Cugat del Vallés, interpretat a la Zona Off de la Fira de Tàrrega 2016 i Art 
Street de la Costa Daurada. 

 



 FITXA TÉCNICA 

ESPAI ESCENARI 
- 5 metres amplada 
- 6 metres fondària 
 
SO 
- Disposo d’ altaveu portátil BT amb “trolley” i 50W RMS de potencia si fós 
necessàri i microfonia 
 
IL.LUMINACIÓ 
- Preferencialment espectacle de dia 
 
ALTRES NECESSITATS: 
- aigua mineral 
- Càrrega i descàrrega: Es necessita un lloc on aparcar la furgoneta 
- Regidoria: És imprescindible 1 persona, a l’arribada. Ha de ser coneixedora de 
l’espai per facilitar el muntatge i desmuntatge 
 

 

 

 

 



FITXA ARTÍSTICA 

“The beach” 
Creació/Idea original/Direcció/Intèrpret/Vestuari/Escenografia: Mònica 
Bartolí Fàbregas 
Fotografia: White & Black 
Agraïments: Raül Cid, Jordi Figuerola i José Castellano 
Mònica Bartolí Fàbregas 
Pallassa, actriu,animadora sòciocultural 
i docent de teatre. Diplomada 
en Arts Escèniques al Col.legi de 
Teatre de Barcelona. Actualment 
coordinadora del Campus d’Arts Escèniques 
de la Selva del Camp, professora 
de teatre a la Cooperativa 
Obrera de Teatre El magatzem de 
Tarragona (COT). Formació adicional 
amb Jango Edwards, Leo Bassi, 
Merche Ochoa, Chacovachi i Guillem 
Albà entre d’altres. Realitzo espectacles 
satírics i còmics de carrer 
i de sala. Actualment El viatge de la pallassa Mofa (en gira) 
Contacte: 653.132.254 

http://monicabartoli.com/ 

http://monicabartoli.com/


 

 

 

 


