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sinopsis

“Q pot ser una persona, un sentiment, un
moment o una sensació. Q pot ser tu, algú o
ningú. Què prefereixes? Tu decideixes. Q és
creure, veure, riure i viure. És tenir, gaudir,
morir i renéixer, És passió per la vida i
curiositat per la mort, ànsies per un nou dia i
ganes de deixar-ho tot.”

Així defineixen els personatges de l’obra a la
seva protagonista, Q. Una noia de 16 anys
que es troba en un moment canvis en la seva
vida i haurà de decidir cap on vol anar.
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Equip

Dramatúrgia i direcció, Antonio Gómez

Creador, docent, director de teatre i director de l’Aula Municipal de
Teatre de Lleida. Especialista en la creació d’espectacles
professionals amb infants i joves. Creu que els infants i joves són
actors reals de la nostra societat i tenen dret a tenir veu i ser
escoltats.

Disseny de vestuari, Daniel de Lima

Escenografia, Insantropia - Yasmina Sedó, Òscar Ribes i

Josué Andreu

Il·luminació, Vtècnics - Anjos Fernández

Só, Vtècnics - Narcís Solé

Assessorament coreogràfic, Marta Casals

Disseny gràfic, David Ballespí

Fotografia, Maria Torres

Vídeo, Xavier Arnalot



Fitxa
tècnica

So

• 8 micros Shure WL93 (els aporta la companyia)

• 8 sistemes inal·lambrics Shure SLX4 (els aporta la

companyia)

• 8 petaques SLXQ (ho aporta la companyia)

• Taula de so digital: MIDAS M32, serie pro;

XPRESION soundcraft, serie Vi; YAMAHA QL o

CL.

• Dos monitors d’escenari

Il·luminació:

• 21 PC 1000 w

• 11 Retalls ETC Source Four 750 w. 25/50 c/iris

• 18 Par 64 1000 w. nº5

• Máquina de fum

• 10 Par Led (els aporta la companyia)

• La companyia disposa de la seva pròpia taula

d’il·luminació



Anotacions del muntatge:

• Els focus disposats als carrers se situen a una altura d'1 m (els parleds) i 1,50 m (els par 64).

• Els dos focus col·locats al fòrum se situen a 0,50m. i 1,50m. a la línia central de l'escenari

darrera del teló de fons. Un sobre l'altre a la mateixa estructura.

• La màquina de fum es muntarà sota dels dos focus del darrera.

• Els dos parleds situats a cada costat del

prosceni van amb una base a terra.

• Una presa de corrent de 220 v per als

parleds en els punts que s'indiquen. Pot

ser una sola línia que interconnecti tots

els aparells.

• Línia DMX a l'escenari.

• Si el teatre no disposa del cablejat de

corrent o DMX necessari ho facilitarà la

pròpia companyia.









vídeo

CLIP PROMOCIONAL
https://vimeo.com/149657357
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La Inestable 21 neix l’any 2001 com un projecte educatiu-preprofessional de l’Aula.

Al llarg d’aquests anys el projecte ha permès als joves de la ciutat viure una experiència que
els ha portat al llarg i ample del nostre país en innombrables teatres, festivals i certàmens,
mostrant espectacles d’un gran nivell artístic.

La Inestable 21 té per objectiu fer viure l’experiència de formar part d’una companyia
“professional” de teatre als joves. Formar part de les companyies permet participar del
procés creatiu, crear una producció teatral i realitzar una gira durant un any amb aquell
espectacle arreu del territori estatal.

La reacció del públic en veure, escoltar i sentir als “petits-grans” actors i actrius, és de
sorpresa al principi i de reconeixement al finalitzar la funció. La companyia és la
demostració de que és possible donar veu real als menors, qui són el futur. Acostumats a
ser receptors de cultura, esdevenen protagonistes indiscutibles; agents actius de la societat.
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