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D’ON VÉNEN LES IDEES?

Amb el suport de:





La companyia Les Bianchis presenta l’espectacle familiar:

Idea original: Les Bianchis i Ricard Soler i Mallol
Direcció: Ricard Soler i Mallol

Intèrprets: Queralt Casasayas Reguant, Magda Puig Torres i Bàrbara Roig Grifoll
Dramatúrgia: Cristina Clemente

Assessoria moviment i coreografia: Sarah Anglada
Vestuari i espai escènic: Sílvia Delagneau i Ricard Soler

Il·luminació: Víctor Peralta
Música i espai sonor: Coco Sauvetre
Tècnic: Víctor Peralta / Pepo Carreras

Producció: Nunu Santaló

Espectacle en català 
Recomanat a partir de 6 anys 

Durada aproximada 55 minuts sense pausa 
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LES CLINCK



El projecte
Després de més de dos anys fent LES SUPERTIETES, hem decidit crear un nou espectacle.
Un nou espectacle que continua apostant per fer teatre per a tota la família, un teatre on 
grans i petits gaudeixin junts, amb un llenguatge actual i gamberro.

La creació parteix de les preguntes que els nens fan als pares i a les mares, o als mestres, 
o entre ells i les que es fan els adults. “Per què els pares, quan us feu grans, no quedeu per 
jugar?”. Fa temps vam fer una enquesta per saber quines eren les preguntes del dia a dia 
dels nens i les nenes.  

Ens interessen les preguntes que fan els “petits”, i les que provoquen als “grans”. I les que 
els “grans” provoquen als “petits”. I també ens interessen on són les respostes a aquestes 
preguntes. I ens interessen les preguntes sense resposta, les preguntes retòriques, les 
preguntes de sempre, les preguntes noves, les políticament incorrectes, les innocents, les 
que no ho són tant... 
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SINOPSI
Per què els cereals no s’enfonsen? Per què les zebres tenen ratlles? 
Quan us ve una pregunta al cap, sabeu què passa? Sí, clar, que amb la vostra saviesa 
trobeu la resposta! Doncs no és del tot cert...Un cop us feu la pregunta, aquesta se’n va 
directament a la bústia de Les Clinck. “CLINCK! Una altra pregunta noies!”. 
Les Clinck, són les encarregades de trobar resposta a totes aquestes preguntes. Però un 
dia n’arriba una que no té una resposta fàcil i això les posarà a prova. 
Hi ha respostes per a totes les preguntes?
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La companyia
Les Bianchis està formada per la Magda, la Queralt i la Bàrbara. Es forma a finals del 
2012, amb l’objectiu d’apropar el teatre a un públic familiar, fer un teatre per a tota la família 
on els pares no acompanyin els nens al teatre, sinó que ells també hi vagin a gaudir.  El 
seu primer espectacle és La filla del senyor Bianchi, a partir de Contes per telèfon de 
Gianni Rodari, ha estat representat arreu de Catalunya tant a teatres, escoles, biblioteques, 
festivals, etc. El seu segon espectacle Les Supertietes, basat en Contes infantils contra tot 
pronòstic, d’Empar Moliner, estrenat el 2015, porta tres anys de gira i va guanyar el PREMI 
DEL PÚBLIC de la Mostra d’Igualada del 2016. A l’abril del 2018 estrenen el seu tercer 
espectacle Les Clinck.

FESTIVALS: 
Mostra d’Igualada 2018. Estrena Les Clinck
Mostra d’Igualada 2016. - PREMI DEL PÚBLIC MILLOR ESPECTACLE FAMILIAR.
Fitkam 2015 Montmeló. 
Fira del conte de Medinyà. 2014. 
Festival NunOff – Estiu 2013
Festes de Gràcia (programació infantil) – Estiu 2013
Festival “Petits!Grans!Llibres” a Sant Cugat. Insitut de la infància. 2013. 
Festival Internacional de Titelles de Gavà. 2013. 

TEMPORADA:
Gira 2018 (Les Supertietes) 
Gira 2016-2017 Anem al Teatre. Diputació de Barcelona. (Les Supertietes)
Círcol Maldà de Barcelona, Maig 2015. (Les Supertietes)
Círcol Maldà de Barcelona, Febrer 2015. (Les Supertietes)
Teatre Akadèmia de Barcelona, Nadal 2013. (La filla del senyor Bianchi)
Gira amb Xarxa i ajuntaments (Programa.cat) (Les Supertietes)
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Queralt Casasayas Reguant, actriu

Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona. 
Completa la seva formació participant en cursos impartits per 
Massimiliano Farau i Marco Barricelli ( Pirandello), Lluís Paqual 
(Lorca), Ilse Pfeifer ( fitzmaurice voice) i Catherine Fitzmaurice ( 
fitzmaurice voice.)

Ha treballat a varies obres de teatre. Alguns dels treballs més 
destacats corresponen a Galileu de B.Brecht dirigida per Carme 
Portaceli (Teatre Club Capitol); Fairfly de Joan Yago dirigida 
per Israel Sola ( Teatre Tantarantana); Hamlet dirigit per Marc 
Chornet i Raimon Molins (Festival Almagro off); Troianes 15 de 
J.P.Sartre sota la direcció d’ Anna Estrada (Teatre Akadèmia); 
Fedra de J.Racine amb direcció de Sergi Belbel ( Teatre Romea); 
Les supertietes d’Anna M Ricart sota la direcció de Mònica Bofill 
(Círcol Maldà); Nit de reis de W.Shakespeare dirigida per Adrià 
Aubert (Círcol Maldà); Fuenteovejuna o breve tratado sobre 
las ovejas domésticas d’Anna M Ricart sota la direcció de 
Ricard Soler; El Cantador de Serafí Pitarra sota la direcció de 
Xicu Masó a la companyia Jove del TNC; Sota el llit de Núria 
Bizcarro i direcció de Ricard Soler (TNC); Els Guapos són els 
raros d’Enric Cambray (ajudant de direcció); La Bête de David 
Hirson amb direcció de Sergi Belbel (TNC) Llàstima que sigui 
una puta de John Ford amb direcció d’Anna Estrada (Teatre 
Akadèmia de Barcelona); Fora de Joc de Sergi Belbel, amb 
direcció de Cristina Clemente (Teatre Capitol); La corda fluixa de 
Laura Aubert i Queralt Casasayas, amb direcció d’Adrià Aubert 
(Círcol Maldà); Espectres de H. Ibsen, sota la direcció de Magda 
Puyo, (Teatre Romea); L’Agressor, sota la direcció de Carme 
Portaceli (Gira per Catalunya, 2007-2008).

Currículums
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Bàrbara Roig, actriu

Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de 
Barcelona.  

Alguns dels seus projectes com a actriu són: Molt soroll per 
res de W. Shakespeare amb dirección d’Oriol Tarrason (Les 
Antonietes, sala muntaner); Uns drames, uns sants amb 
direcció de J.M. Albinayana (diferents instituts de secundària 
de Catalunya); Fotos para imitar posturas amb direcció de 
Jorge Gallardo (Borda Teatre, gira europea); Llàstima que 
sigui una puta de John Ford amb direcció d’Anna Estrada 
(La pell, Teatre Akadèmia); Monsieur Apeine, quiere hacer 
amigos de i dirigit per Pablo Rosal (Sala Beckett); Todas las 
historias de amor necesitan un árbol de i dirigit per Sílvia 
Delegnau (Espai Indigest); Oceà d’Alessandro Baricco amb 
direcció d’Ivan Padilla (Retret Teatre, Teatre Versus); Háblame 
de Lorca, Miguel! creació i direcció de RetretTeatre (Retret 
Teatre, porta 4 i gira); El drac d’or de Roland Schimmelpfennig 
amb direcció de Moisès Maicas (Teatre Akadèmia); Dos cafès 
amb direcció de J.M Albinyana(gira per instituts de secundària); 
Sunset Park de Paul Auster amb direcció d’Ivan Padilla (Retret 
Teatre, Teatre Gaudí); Lampedusa beach de Lina Prosa amb 
direcció de Moisès Maicas; L’any dels 30 o la Magdalena de 
i dirigit per Lara Díez (Teatre gaudí);  El llarg dinar de Nadal 
de Thornton Wilder  amb direcció d’Alberto Díaz (La ruta40, El 
Maldà); Només ens vol protegir del cel de i direcció de Sílvia 
Delagneau Sílvia Delagneau (Grec 2015 i Premi Adrià Gual, 
Barcelona); Les Supertietes (a partir de Contes infantils contra 
tot pronòstic d’Empar Moliner) d’Anna Maria Ricart amb direcció 
de Mònica Bofill (Cia. Les Bianchis, El Maldà, Barcelona); Quan 
Moncada va trobar Bearn (a partir d’El Cafè de la granota 
i Bearn o la sala de les nines) de i direcció de Retret Teatre 
(Gira per Catalunya); La culpa no és de Brossa, és de Freud 
(a partir de l’obra de Joan Brossa) amb direcció d’Ester Roma 
(Beca La Seca- Espai Brossa 2015); I la Colometa es trobava 
a Bearn (a partir de La Plaça del Diamant i Bearn o la sala de 
les nines) amb direcció de Retret Teatre (Gira per Catalunya); 
El Tigre de yuzu de Sílvia Navarro i Roger Julià amb direcció 
de Roger Julià (Coproducció Grec 2017 i kaiseki Teatre).
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Magda Puig Torres, actriu

Llicenciada en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona 
i llicenciada en Disseny Gràfic a l’ESDI de Sabadell. Creadora 
i productora de la companyia Les Bianchis i del col·lectiu    
Be careful with the shadows. Treballa com a actriu i com a 
dissenyadora gràfica 

El seu últim projecte com a creadora ha estat Plácido Mo 
#Terrassa, (coproducció Festival TNT 2016). Ha treballat 
com a ajudant de direcció de Carme Portaceli a Esplendor, 
d’Abi Morgan, estrenada al Romea el juny del 2016 dins el 
Festival Grec 2016. Com a actriu l’hem pogut veure a Històries 
d’Istanbul, dirigida per Joan Arqué al festival Grec 2017,Jane 
Eyre, dirigida per Carme Portaceli al Teatre Lliure, El llarg 
dinar de Nadal, de Thornton Wilder, dirigida per Alberto Díaz, 
de la companyia La Ruta 40, al Círcol Maldà. Guanyadora del 
BUTACA 2015 com a Millor espectacle de petit format. També 
a Troianes 15, de Jean-Paul Sartre, dirigida per Anna Estrada, 
de la companyia La Pell, al Teatre Akadèmia de Barcelona 
(2015). Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, dirigida per Pere 
Planella, al Teatre Nacional de Catalunya (2014). Gran Rifa d’un 
fabulós viatge a Mèxic de les companyies Teatro Ojo (Mèxic) 
i la Companyia Obskené. Coproducció internacional de Fira 
Tàrrega i el Centro de la Artes de San Luís Potosí (Mèxic) amb 
el suport de la Generalitat de Catalunya i Iberescena (en aquest 
projecte formava part de l’equip artístic a part de ser-ne actriu). 
Les Supertietes, companyia Les Bianchis, Premi del públic 
millor espectacle Mostra Igualada 2016, Llàstima que sigui una 
puta! de John Ford, dirigida per Anna Estrada, de la companyia 
La Pell, al Teatre Akadèmia de Barcelona (2012). Hamlet 
és mort, d’Ewald Palmesthofer, dirigida per Judith Pujol, de 
la companyia Obskené, al Versus Teatre (2011). Circ de la 
Lluna, d’Aimé Malena, dirigit per Ricard Soler, de la companyia 
Obskené, PREMI INJUVE 2010 de creació jove del Ministeri 
d’Igualtat del Estat Espanyol. Entre d’altres.

En televisió l’hem pogut veure en sèries com 39+1, Kubala 
Moreno y Manchón, Pop Ràpid o Ventdelplà. 



Ricard Soler Mallol, el director

Ricard Soler i Mallol es un director i dramaturgista que viu 
entre Barcelona i Montreal on va estudiar, gràcies a una 
beca d’excel·lència, un màster de teatre que ha obtingut la 
màxima nota per la Universitat de Quebec a Montreal. També 
és llicenciat en direcció escènica i dramatúrgia a l’Institut 
del Teatre de Barcelona. Membre fundador de la companyia 
Obskené.

De les seves creacions més recents destaquen: Nafrat, un 
espectacle experiencial sobre el viatge dels refugiats per Fira 
Tàrrega 2017; Drapetomania, un concert de musica electrònica 
de Filastine & Nova (2017); Encontros, un espectacle amb 
els alumnes de l’escola de Circ Rogelio Rivel (2017); Ciutat 
de Vidre, una adaptació del text de Paul Auster que posa en 
escena el llenguatge del còmic i que ha estat presentat al Grec 
Festival de Barcelona (2016); Manifesta, un espectacle de 
gran format que fusiona circ, text i música electrònica presentat 
al festival Fira Tàrrega i al Mac de Barcelona (2016); Plácido 
Mo #Terrassa, un projecte de Magda Puig deambulant de 
teatre documental sobre els sense sostre presentat al Festival 
TNT de Terrassa; Œdipe Roi, un espectacle immersiu i 
experiencial sense actors en viu a partir del clàssic de Sòfocles 
i que va ser presentat a Montreal (2015);  Gran Rifa d’un 
fabulós viatge a Mèxic una coproducció amb la companyia 
mexicana  Teatro Ojo (Mèxic) sobre l’exili republicà (2014); i la 
Companyia Obskené Coproducció internacional de Fira Tàrrega 
i el Centro de la Artes de San Luís Potosí (Mèxic); l’espectacle 
familiar Sota el Llit de Núria Vizcarro i Ricard Soler estrenat al 
Teatre Nacional de Catalunya en coproducció amb la Factoria 
Escènica Internacional  (2014); Fuenteovejuna, breve tratado 
sobre las ovejas domésticas, una versió contemporània del 
clàssic de Lope de Vega reconegut amb diversos premis entre 
els quals destaca el MAX a millor adaptació i el Premi a Millor 
espectacle del festival de Teatre clàssic de Mèxic; L’Ogret de 
Suzanne Lebeau, un espectacle per public infantil estrenat 
en coproducció amb el Centre d’Arts escèniques de Reus i la 
FEI; i l’espectacle Circ de la Lluna, una creació amb Magda 
Puig que va rebre el PREMI INJUVE 2010 de creació jove del 
Ministeri d’Igualtat del Estat Espanyol.
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Cristina Clemente, la dramaturga

Llicenciada en Direcció i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre de 
Barcelona. 

Ha estrenat els següents textos:  Paradise Band, (Teatre Lliure, 
cicle d’Assajos Oberts, 2007), Marc i Paula (Institut del Teatre 
i Obrador de la Sala Beckett, 2008), Zèppelin, dirigida per ella 
mateixa (lectura dramatitzada, Sala Beckett, 2008), Volem anar 
al Tibidabo, dirigida per ella mateixa (Premi Revelació de la 
Crítica de Barcelona 2009 i projecte Alcover, Versus Teatre), La 
gran nit de Lurdes G, coescrita i codirigida amb Josep Maria 
Miró (Accèssit al premi Lluís Solà 2008, Versus Teatre) i La 
millor obra del teatre català, dirigida per ella mateixa (La Cuina, 
Festival Grec, 2009), Vimbodí versus Praga (TNC, 2010), Nit de 
radio 2.0 (Sala Flyhard, Villarroel, 2011) La nostra Champions 
particular (Teatre Gaudí, 2012),Consell familiar (Sala Beckett, 
2013) Ventura (Can Pagans, 2015). També ha dirigit Fora 
de Joc de Sergi Belbel (Club Capitol, 2008) i El test de Jordi 
Vallejo (Sala Muntaner 2016). En cinema, ha coescrit amb 
Sergi Belbel el guió de la pel·lícula Eva. En televisió ha treballat 
com a guionista a El cor de la ciutat (TV3), Sin identidad 
(Antena 3) La Riera (Tv3) I actualment és guionista de Com si 
Fos ahir (TV3) 

Sílvia Delagneau, l’escenògrafa i la vestuarista

Direcció d’art i escenografia. Va néixer a Salamanca. Corria 
l’any 1981. Ara viu a Barcelona. Va estudiar Escenografia a 
l’Institut del Teatre i a l’École Supérieure des Arts Décoratifs 
de París. Direcció d’art = “Todo parecía perfecto” d’Alejo Levis. 
Disseny de vestuari = “Incerta Glòria” d’Alex Rigola al Teatre 
Nacional. I escenografia = per a directors com Carlota Subirós, 
Alicia Gorina, Jordi Oriol, Pau Miró o la Companyia Serrano. I a 
més, acaba d’estrenar-se com a directora amb “Només ens vol 
protegir del cel” al Festival Grec.



Nunu Santaló, la productora

És llicenciada en art dramàtic en l’especialitat de text a l’Institut 
del Teatre de Barcelona, llicenciada en Publicitat i Relacions 
Públiques per l’Escola de Ciències de la Comunicació de 
Girona i postgraduada en Gestió i Producció d’espectacles en 
viu per la Universitat de Barcelona.

En el camp de la producció s’inicia formant part de l’equip 
del Festival Temporada Alta’12 de Girona com a ajudant de 
producció i coordinadora de voluntaris. L’any 2013 continua 
amb la coordinació dels voluntaris del Festival Temporada Alta 
, i l’an y 2014 és coordinadora de l’escola de Teatre Musical 
AULES dirigida per Daniel Anglès. Des del 2013 forma part de 
la Companyia teatral Obskené, on s’encarrega de coordinar 
el Cicle “Accent Obskené” de la sala Beckett i a produir i/o 
distribuir obres com Fuenteovejuna: Breve tratado sobre las 
ovejas domésticas , Ciutat de vidre (estrenada dins el Festival 
GREC 2016)  o Manifesta (estrenada a Fira Tàrrega 2016).  
En l’actualitat també treballa amb Blanc Produccions, en 
l’organitzaci ó de tot tipus d’events. 

Sarah Anglada, assessora moviment

Llicenciada en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona.

La seva inquietud i formació en la dansa i el moviment passa 
pel contemporani, el butoh, el ballet, el flamenco, el break 
dance, el contorsionisme i les arts marcials.

Com a intèrpret i creadora actualment treballa per la seva 
pròpia companyia Los Moñekos, i per altres companyies com 
Pere Faura, Mons Dansa, Cia. Vero Cendoya. Ha treballat amb 
Senza Tempo, Nats Nus, Mariantònia Oliver, Obskené, The Bag 
Lady Theatre, Improvisto’s Krusty Show, Circ Crec i Pallapupas.

És pallassa, excèntrica i amant de les petites coses de la vida.



NUNU SANTALÓ
produccio@lesbianchis.com

636979411

Distribució


