ARMINDA,
UNA HISTÒRIA
D'HOMES
de Joan Ramis i Ramis i La Trup

Una coproducció de:

Espectacle guanyador de la
II Convocatòria de coproducció del Teatre Principal de Maó
2020-21
Basat lliurement en l'obra
ARMINDA, de Joan Ramis i Ramis,
amb aportacions pròpies de la companyia

L’OBRA
Amb els resultats d’un laboratori d’experimentació, la
companyia porta a escena, per primera vegada després de 250
anys, Arminda, obra de teatre en vers, de 1771, del menorquí
Joan Ramis i Ramis, a través d’una dramatúrgia contemporànea
que aporta perspectives subjectives i crítiques, especialment
des del FEMINISME.
L’espectacle combina el valor patrimonial, la innovació artística
i els valors educatius.

LA COMPANYIA
Intèrprets

Direcció Sergi Marí

Queralt Albinyana

Dramatúrgia Montse González i Agnès Romeu

Rodo Gener

Escenograﬁa i vestuari Marga de La Llana

Eugeni Marí

Il·luminació Sergi Marí

Josep Mercadal

Música Pere Pelegrí

Xavier Núñez

Fotograﬁa i audiovisuals Montse González

Àlvar Triay

Producció La Trup

La Trup va portar a escena, també sota la direcció de Sergi
Marí, Lucrècia o Roma libre, (de Joan Ramis i Ramis, de 1769)
que ha recollit 5 premis i de la qual s'han fet més de 100
representacions, la major part a Catalunya i les Illes Balears.
La Trup és una companyia de teatre consolidada en el circuit de
teatre professional des de 2013. La companyia ja va començar
a treballar sobre aquest projecte en 2016, portant a terme una
lectura dramatitzada d'Arminda.
Fotos i videos a: www.latrup.cat

FITXA I CAIXET
Espai escènic: una tarima ocupa el centre de l'escenari
>
>
>
>

Representació frontal i ubicació habitual del públic
Escenograﬁa: decorats d'època i pantalla per a audiovisuals
So i llum: disseny en curs
Caixet: 3800€ IVA inclòs*

*2900€ de caixet, més 900€ per despeses de desplaçament de set persones.
Els ajuts a la mobilitat poden permetre reduccions d'aquest concepte.

ESTRENA
Data prevista
9 d’octubre de 2021
(Disponible per fer gira a partir d’aquesta data)

CONTACTE
Sergi Marí
sergi@latrup.cat
Tel. 676 999 679

