


Entrar en el traster de casa de la meva padrina és 
com obrir una maleta vella coberta de pols.

Aquesta maleta és el meu cofre del tresor, 
està plena de records què són el meu tresor més valuós.

Mir una fotografia vella i record que la meva padrina em contava 
històries de quan era joveneta. Si la història transcorria a la 
platja, la seva mirada s’il·luminava amb la llum de la mar.

El seu davantal em recorda les receptes que preparava en la seva 
cuina i que després apuntava delicadament en el seu quadern de 
notes. Hi ha olors d’ingredients que s’impregnen en la memòria. 
De vegades puc sentir-la cantar preparant algun pastís.

Aquest és el veritable valor dels records.

T’omplen de pau.
Et calmen.
T’acompanyen.

Notes sobre l’espectacle

Tolo Ferrà



Els trasters són habitacions on descansen 
els objectes que ja ningú empra, 

però que han tingut sa seva pròpia vida. 
I si t’acostes a ells amb molta cura

i amb tendresa, et contaran sa seva història.



Sinopsi
S’encén un llum.
Tot està ple de trastos vells coberts de llençols i pols.
Nina puja al traster. Què busca? O, per ventura, són els records qui la busquen a 
ella?
Juguetes de quan era petita,  la roba que portava cada dia per anar a l’escola, la 
seva tassa per berenar, la motxilla de classe...  el davantal de la padrina...
Bussejant en els objectes reviu els records de petita amb la padrineta.
Els records li porten cançons, olors, jocs, aventures i tristor.
Un dia la padrina no la va despertar.

 - On ets, Abu? -  Es demanava de petita.

 - La padrina se n’ha anat de viatge... molt lluny... -  Va contestar la seva mare.

Nina reviurà aquell viatge...
un viatge per entendre què és l’absència...
un viatge a la recerca d’un tresor...



Llenguatge escènic

En el nostre espectacle juguem amb diferents llenguatges 
entrellaçats amb els records i van filant la història.

Nina ens conta, en primera persona i de forma directa, què li 
recorda cada objecte.
Però els records són capritxosos i uns es mostren en forma de 
titella, uns altres en forma de petits objectes que es podran veure 
gràcies a la tècnica del cinema en viu, d’altres a través d’una 
màscara i tots, això sí, envoltats per l’espai sonor i musical d’Iván 
Palomares i Odin Kaban.

Tot un món poètic i visual que crea les atmosferes necessàries 
per a compartir els tresors d’aquest traster amb la protagonista 
d’aquest viatge.



Els records són un tresor
que busseja dins el cor.

Si t’apropes a ells amb cura
t’ajudaran a suportar qualsevol cosa:

també els malsons i la nit fosca.
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Creació i direcció
Dramatúrgia

Actriu
Actriu i titellaire

Veu off Padrina
Veu off Narrador

Escenografia i titelles
Il·luminació
Figurinista
Música original
Espai sonor en viu
Moviment i coreografia
Assessora de màscara
Vídeo escena
Mirada externa
Ajudant de direcció
Tècnic de llums
Producció

Confecció vestuari
Textures de vestuari
Tint vestuari

Fitxa artística



Els records poden ser boira,
poden ser silenci, poden ser enemics.

De vegades et colpegen, 
però si els abraces amb força,

veuràs que surt llum sota l’arena.



Espai

Dotació tècnica

Públic

Descàrrega

Muntatge

Desmuntatge

Durada

Idioma

• Mida mínima: 7m (boca) x 5m (fons) x 3,5m (alçada).
• Caixa negra (italiana o alemanya).
• Necessari disposar d’un fosc total per les projeccions.

• Adaptarem el disseny de llums a la sala i proveirem de plànols adaptats 
amb tot detall.

• Necessaris mínim 12 canals dimmer (ideal 24).
• Necessitem amplificació de so a sala i un monitor a escenari.
• Tot el sistema audiovisual (càmeres, projector i cablejat) ho aportem 

nosaltres.

• És recomanable no emprar sales de més de 300 butaques per afavorir la 
visibilitat de la manipulació de titelles.

• Tots públics / Familiar / +6 anys en cas d’escolars.

• 30 minuts.

• 5 hs.

• 1:30 hs.

• 50 minuts.

• Català i castellà.

Fitxa tècnica



Adéu Abu...

Contacte 
Iñaki Díez

+34  627 268 319

inakidiezdistribucion@gmail.com

www.coma14teatro.com


