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LA PRODUCCIÓ
TÍTOL DE LA PRODUCCIÓ
Títol de l'espectacle: De bracet .
Espectacle musical, poètic i multidisciplinari
En català
Espectacle de sala (es pot fer en exteriors recollits)
Edat recomanada: a partir de 2 anys.
Durada: 50’

DATA I LLOC DE L'ESTRENA

B

Samfaina de Colors vam estrenar De bracet el 8 de març de 2009 al
LaSala de Sabadell
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LA PRODUCCIÓ
Sinopsi

Una fada encantadora va buscant amics i amigues pels carrers de tot
el món. Es trobarà un pollet que canta blues, una cullera i una
forquilla que no són gaire amigues, un rellotge que balla i bombolles
de sabó.
Van De bracet música i poesia i per a fer-ho més rodó es fan cançó.
Un espectacle sorprenent i imaginatiu amb escenes plenes d’objectes i
aventures divertides que ajuden als més menuts a estimar la poesia.

D
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LA PRODUCCIÓ
La poesia

Apostem per la poesia. La poesia forma part d’un substrat cultural comú

que aporta vocabulari, experiència, que ens fa mirar cap a fora i cap a
dins: és una finestra que et permet contemplar des de
qualsevol dels dos costats.
Això de musicar poemes ja ve, com a mínim, des dels joglars. De segur
que abans ja ho feien. I és que això de penetrar en el laberint del poema
fins a treure’n l’entrellat és més que una pura activitat lúdica. Cantar-los
ens ajuda a memoritzar-los i a conèixer-los. Bé ho fem amb la taula de
multiplicar, amb les declinacions, amb tirallongues de llengües que volem
aprendre o amb qualsevol progressió que se’ns posi pel davant.
La poesia és, més enllà d’una forma estètica, una motxilleta que ens
enriqueix de diverses maneres.
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LA PRODUCCIÓ
Els poetes

De bracet és un espectacle per a fer estimar la poesia a tots els infants.
Sense estridències, senzill i imaginatiu té la capacitat de comunicar
sentiments. I tot gràcies a una posta en escena sòbria i acurada, a unes
cançons boniques i de qualitat i a uns intèrprets de primera fila.
Felicitats!
Lola Casas, poeta, 14 de març de 2009.

De bracet funciona amb els nens. Però us asseguro que també amb els
adults. Humor, gràcia, bones veus, bona música... Una boníssima estona! I
un granet de sorra més en l’educació estètica –i, per tant, humana- dels
nostres infants.
Helena Vidal , poeta, 17 de març de 2009.

La Mirna i en Xavi saben que no serveix de res lamentar-se que la
gent d’avui no llegeix poesia, i que l’únic que de debò té sentit és
treballar perquè la poesia torni a fer niu a l’orella de la
humanitat, on havia viscut amb naturalitat durant mil·lennis, i
que el pas més urgent a fer és retornar-la a les orelles encara
fresques i àvides de les criatures, on potser té més oportunitats
d’arrelar que enlloc. Els desitjo tota la sort del món en aquesta
nova i encertada iniciativa de la seva joglaria poètica.
Miquel Desclot, poeta, 21 de març de 2009.

La guitarra en mans del propi autor de la música, el Xavi i l’extraordinària
veu de la Mirna, tots dos amb un rigor i una professionalitat difícils de
trobar en els espectacles per infants, aconsegueixen un espectacle que té
la mida justa per educar tot divertint i fer volar la imaginació fins i tot als
grans.
Francesc Ventura , director de teatre, 13 de març de 2009.
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LA PRODUCCIÓ
Fitxa artística

Mirna Vilasís: Veu
Xavi Múrcia: Veu i guitarra
Autors: Joana Raspall, Carles Hac Mor, Miquel Desclot, Helena Vidal,

Eva Dénia, Lluïsa March, Lola Casas i Maria Dolors Pellicer.
Direcció musical i composició: Xavi Múrcia
Direcció artística: Mirna Vilasís
Direcció d’escena: Francesc Ventura
Assessorament artístic : Anna Ros
Disseny de llums: Rafel Roca
Tècnics de so i llums: Marc Jódar, Ivan Rubio I Marta Vilellas
Escenografia: Berta Vidal i Raül Vilasís
Vestuari: Berta Vidal
Fotografia: Arian Botey
Vídeo: Julian Waisbord
Producció: Sílvia Girmé
Edició discogràfica: De bracet (Discos a mà, 2009)
Producció musical i enregistrament: Xavi Múrcia
Mescles i masterització: Xavi Múrcia i Kei Macias
Producció: Discos a mà
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LA PRODUCCIÓ
Trajectòria equip artístic

SAMFAINA DE COLORS
Mirna Vilasís i Xavi Múrcia vam crear Samfaina de Colors el 1988 a
Sabadell, amb l’objectiu principal d’oferir bons espectacles per a tots
els públics, arrelats a la cultura i al territori. Espectacles musicals,
poètics i teatrals. De nova creació, multidisciplinaris, al·legòrics,
gestuals i d’objectes.
Samfaina de Colors ens podem definir tant pel que perseguim com pel
que procurem evitar. Cerquem la màxima exigència en la creació i en
la interpretació dels nostres espectacles a través de la senzillesa,
l’emoció, la comunicació directa, la serenitat i els valors. És per això
que fugim de l’estridència, la impostació, el barroquisme, l’afectació i
l’histerisme en general.
Al llarg d'aquests anys de treball ininterromput Samfaina de Colors
hem creat 24 espectacles musicals , enregistrat 9 CD,
fet 5.732 funcions i els nostres espectacles
els han vist 2.603.470 espectadors.
Destil·lem les nostres propostes i
treballem amb bones persones, tant des
del punt de vista humà com
professional, perquè el resultat siguin
espectacles de la màxima qualitat
musical i escènica. Amb llenguatge
propi i amb contingut però rebutjant
moralitats.
Per sobre de tot, l’ambició és fer un
bon espectacle.

05
07
08

LA PRODUCCIÓ
Trajectòria equip artístic

MIRNA VILASÍS

Autora, actriu, músic, ajudant de direcció, producció executiva,
comunicació, gestió i administració

Graduada en grau mitjà de piano i en grau profesional de cant. Amb
estudis de teatre, dansa, administració i pedagogia. El 1988, Mirna
Vilasís i Xavi Múrcia creem la companyia Samfaina de Colors. El 1994,
Mirna Vilasís i Xavi Múrcia creem el grup Tralla, adreçat al públic adult.
500 funcions a festivals del país i també a Irlanda, Alemanya, Itàlia,
Bèlgica, Espanya, i 4 CDs: Cançons de ronda, Com l’olor de la terra
molla, Fruita del temps i El comte Arnau , que van rebre importants
premis.
El 1998, Mirna Vilasís i Xavi Múrcia creem el segell discogràfic Discos a
mà, per editar els nostres treballs. Discos a mà, és també la nostra
empresa SL i el nostre web. El 1995, Mirna Vilasís i Xavi Múrcia creem el
grup La Cobleta de la Selva, adreçat al públic adult.
300 concerts en circuits de música tradicional, antiga,
noves músiques i músiques del món
i el CD Cançons d’aquell temps .
L'any 2009, publico Mirna , un CD farcit
d’essències mediterrànies i amb la
poesia de diversos autors catalans com
a fil conductor. El 2015 publico Espero
meravelles , 13 poemes de Montserrat
Abelló, un homenatge a una gran amiga
i poeta preferida.
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LA PRODUCCIÓ
Trajectòria equip artístic

XAVI MÚRCIA

Director musical, compositor, arranjaments, disseny de so, músic,
ajudant de producció executiva i gestió i admnistració

Amb estudis professionals de música moderna, jazz, psicologia,
literatura i educació. El 1988, Xavi Múrcia i Mirna Vilasís creem la
companyia Samfaina de Colors. El 1994, Xavi Múrcia i Mirna Vilasís
creem el grup Tralla, adreçat al públic adult. 500 funcions a festivals
del país i també a Irlanda, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Espanya, i 4 CDs:
Cançons de ronda, Com l’olor de la terra molla, Fruita del temps i El
comte Arnau , que van rebre importants premis.
El 1998, Xavi Múrcia i Mirna Vilasís creem el segell discogràfic Discos a
mà, per editar els nostres treballs. Discos a mà, és també la nostra
empresa SL i el nostre web. El 1995, Xavi Múrcia i Mirna Vilasís creem el
grup La Cobleta de la Selva, adreçat al públic adult.
300 concerts en circuits de música tradicional,
antiga, noves músiques i músiques del món
i el CD Cançons d’aquell temps.

L’any 2010, debuto en solitari amb
Electrocançó , un CD de folk-rock. El
2012 publico A contrapeu , un retorn
a les meves arrels tradicionals. I el
2014 publico A través de Vinyoli , un
homenatge a una de les meves
passions, l’obra de Joan Vinyoli, que
va rebre l’elogi unànime de la crítica
i del públic.
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LA PRODUCCIÓ
Repertori

1. Bon dia, poesia . Joana Raspall
2. Per fer una poesia . Roberto Piumini / Miquel Desclot
3. L'ocell i el xiprer . Joana Raspall
4. Els ocells . Joana Raspall
5. Els llibres . Joana Raspall
6. Un bon jutge . Joana Raspall
7. Bona nit i tapa't . Carles Hac Mor
8. El tres i el quatre . Joana Raspall
9. Reunió d'amics . Joana Raspall
10. Cinc recomanacions . Carles Hac Mor
11. El bany. Joana Raspall
12. Bombolla de sabó. Lola Casas
13. De veritat, de mentida. Helena Vidal
14. El ball del rellotge. Lluïsa March
15. El pollet. Joana Raspall
16. Tinc una capseta plena de cançons. Eva Dénia
17. Una fada encantadora. Maria Dolors Pellicer
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LA PRODUCCIÓ
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LA PRODUCCIÓ
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Contacte:

Mirna Vilasís i Xavi Múrcia
629386130

samfaina@discosama.cat

www.discosama.cat

Plaça de l'Església, 1
Arguelaguer
@samfainadecolors

@samfainadecolor
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