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Relació	de	contingut	



El	Grup	de	Teatre	Ganyotes	 és	 una	 companyia	 que	 pertany	 al	 centre	 d’oci	 i	 lleure	Club	
Vaixell,	de	la	Fundació	Sant	Joaquim	i	Santa	Anna.	El	Club	Vaixell,	amb	una	trajectòria	de	
més	de	50	anys	de	treball	a	la	ciutat	de	Tarragona,	s’especialitza	en	activitats	de	lleure	per	
a	persones	amb	discapacitat	psíquica	 i	es	converteix	en	un	espai	de	trobada	d’aquestes	
persones	durant	el	seu	temps	lliure.	Va	ser	fundat	el	1967	per	Mossèn	Tomàs	Bartolí.	
		
El	 Grup	 de	 Teatre	 Ganyotes	 treballa	 per	 la	 normalització	 d’actors	 i	 actrius	 amb	
discapacitat	 psíquica.	 El	 teatre,	 entès	 com	 una	 activitat	 de	 deshinibició,	 fa	 situar	 a	
aquests	 nois	 i	 noies	 dalt	 d’un	 escenari	 demostrant	 el	 seu	 talent.	 A	 banda	 de	 ser	 una	
activitat	 d’oci,	 el	 teatre	 és	 una	 altra	manera	 d’ajudar	 en	 la	 formació	 d’aquests	 actors	 i	
actrius.	
		
El	 principal	 objectiu	 és	 desenvolupar	 les	 dots	 artístiques	 de	 qualsevol	 noi/a	 amb	
discapacitat	psíquica,	sempre	adaptades	a	la	seva	realitat. 	

1.	Teatre	Ganyotes,	la	companyia	



25	anys	pels	escenaris	
1995	-	Actuació	conjunta	amb	Lluís	Llach.	Teatre	Metropol	
1999	-	Annie.	Teatre	Metropol	
2000	-	Els	Pastorets.	Parròquia	Sant	Pau	Apòstol	de	Tarragona	
2001	-	Altres	contes	de	Nadal.	Parròquia	de	Sant	Pau	Apòstol	de	Tarragona	
2003	-	Les	quatre	estacions	de	Vivaldi.	Teatre	Metropol	
	

	Special	Cats	(recull	d’actuacions)	
2006	-	Teatre	Metropol.	Estrena	
2007	-	Auditori	Caixa	Tarragona.	25	anys	de	la	Fundació	Topromi	
	

	Remember	(recull	d’actuacions)	
2009	-	Teatre	Metropol.	Estrena		
2009	-	Palau	de	Congressos	de	Tarragona	
2009	-	Auditori	de	Barcelona.	Dia	Internacional	de	les	Persones	amb	Discapacitat,	organitzat	per	la	Generalitat	de	
Catalunya	
2010	-	Teatre	Metropol.	Eclèctic	Festival,	espectacles	des	de	la	discapacitat	
2010	-	Parc	de	la	Ciutadella,	Barcelona.	33a	edició	de	la	Tamborinada.	Fundació	La	Roda	
2010	-	Teatre	Metropol.	Festes	de	Santa	Tecla	
	

	3/4	de	Circ	(recull	d’actuacions)	
2013	-	Teatre	Metropol.	Estrena	
2013	-	Teatre	Metropol.	Festes	de	Santa	Tecla	
2013	-	Centre	cívic	Les	Corts;	Barcelona		
2014	-	Casal	de	Perafort	
2014	-	Fira	de	Circ	de	La	Bisbal	de	l’Empordà		
	

	Twestern	(recull	d’actuacions)	
2018	-	Teatre	Metropol.	Estrena	
	

2.	Currículum	



El	teatre	com	a	eina	de	treball	social	
	
Twestern	 és	 un	 espectacle	 musical	 multidisciplinar	 que	 combina	 el	 teatre	 amb	
l'expressió	corporal;	una	creació	pròpia	de	l'àmbit	del	teatre	social.	
	
Entenem	 el	 teatre	 i	 l'expressió	 corporal	 com	 a	 instruments	 tècnics	 que	 permeten	
desenvolupar	 les	 capacitats	 humanes	 més	 enllà	 de	 les	 arts	 per	 les	 arts:	 com	 un	
instrument	 de	 transformació	 social.	 El	 teatre	 estimula	 el	 desenvolupament	 de	 les	
persones	 i	 amb	 particular	 eficàcia	 sobre	 els	 quals	 es	 troben	 en	 situació	 d'exclusió	
social	perquè	valora	les	capacitats	personals	de	cadascú.	
	
Twestern	recupera	el	llenguatge	popular	del	teatre,	tant	en	la	seva	expressió	artística	
com	en	 la	 seva	 dinàmica	 creativa	 i	 de	 treball	 en	 equip.	 El	 teatre	 és	 un	 espai	 lliure,	
màgic,	 lúdic	on	el	desafiament	 i	 la	perseverança	acaben	amb	resultats	 i	èxits	que	 la	
persona	i	el	seu	entorn	són	capaços	de	viure.	

3.	El	teatre	com	a	eina	de	treball	social	



A	través	de	la	disciplina	teatral,	Teatre	Ganyotes	ofereix	una	oportunitat	social	perquè:	
	
• Estimula	el	desenvolupament	de	les	persones	i	en	particular	eficàcia	sobre	els	quals	es	troben	en	
situació	d'exclusió	social	perquè	valora	les	capacitats	personals	de	cadascú.	
• Desenvolupa	les	dots	artístiques	de	qualsevol	noi/a	amb	discapacitat	psíquica,	sempre	adaptades	
a	la	seva	realitat.	
• Desperta	un	sentiment	de	pertinença	de	grup	i	treball	en	equip	en	tots	els	actors	i	actrius.	
• Crea	 i	 treballa	 un	 personatge	 teatral,	 amb	 cada	 un	 dels	 actors,	 des	 del	 seu	 inici,	 fomentant	
l'observació	activa:	estudi	del	personatge,	característiques,	moviments,	manera	de	desenvolupar-
se,	etc.	
• Treballa	aspectes	com	la	concentració,	la	memòria,	l'atenció	...	
• Treballa	el	control	de	les	emocions	com	el	nerviosisme,	l’eufòria,	etc.	
• Millora	l'autoestima	de	tots	els	actors	i	actrius,	de	manera	exponencial.	
	
D'altra	banda,	a	nivell	social,	l'activitat	que	genera	el	grup	de	teatre	suposa:	
	
• Afavorir	la	transformació	social	
• Normalitzar	la	presència	d'actors	i	actrius	amb	discapacitat	en	els	escenaris	
• Afavorir	la	igualtat	d'oportunitats	des	de	qualsevol	àmbit	(en	aquest	cas,	el	cultural)	
• Aportar	més	oferta	cultural	i	variada	a	la	societat	
• Proposar	una	oferta	cultural	amb	impacte	social	
• Demostrar	que	la	cultura	és	una	disciplina	eclèctica	on	tothom	hi	té	lloc	

4.	Els	objectius	



La	bastida	del	Twestern	
	
Twestern	se	situa	en	territori	oest	i	posa	en	escena	la	disputa	entre	indis	i	cowboys	per	fer-se	amb	el	
poder	i	el	control	del	poble.	
	
Tot	comença	amb	 la	mort	del	Xèrif.	Els	cowboys	 es	disputen	 la	nova	vacant	mentre	que	els	 indis	
decideixen	 conquerir	 el	 poble.	 Ballarines,	 presos,	 borratxos,	 mossens,	 un	 alcalde	 ...	 es	 troben	
sempre	 al	 saloon	 d'aquest	 western,	 on	 hi	 passa	 de	 tot.	 Fins	 que	 un	 dia	 segresten	 una	 de	 les	
ballarines	 i	 tot	 el	 poble	 s'organitzarà	 per	 al	 seu	 rescat.	 El	musical	 culmina	 quan	 el	 temps	 haurà	
posat	a	cadascú	al	seu	lloc.	Per	tant,	Twestern	és	un	musical	tradicional	basat	en	una	història	amb	
inici,	nus	i	desenllaç.	On	hi	ha	bons	i	dolents,	guapos	i	lletjos...	
	
L'obra	 consta	 de	 10	 escenes	 narratives	 curtes	 acompanyades	 per	 una	 música	 triada	 sota	 una	
rigorosa	 selecció	 de	 temes	 relacionats	 amb	 el	món	 de	 l'oest	 i	 que	 alhora	 han	 afavorit	 el	 treball	
artístic	i	expressiu	dels	actors.	
	
L'atrezzo	 fa	 viatjar	 l'espectador	 a	 un	 ambient	molt	 característic	 on	 el	 teatre	 es	 convertirà	 en	 un	
autèntic	saloon	que	viurà	moltes	anècdotes.	
	
En	definitiva,	Twestern	és	un	musical	que	atraurà	al	públic	de	totes	 les	edats	pels	seus	 ritmes	
trepidants,	el	seu	teixit	temàtic	i	el	diàleg	entre	la	música	i	el	teatre,	aconseguint	la	integració	
social	a	l'escenari.	

4.	Projecte	Twestern	



En	el	vell	i	llunyà	oest...	
	
De	 sobte	 una	 dona	 es	 troba	 un	mort	 i	 al	 seu	 enterrament	 es	 destapen	 secrets	
inesperats.		
	
Els	presoners	fan	el	que	volen,	mentre	que	uns	policies	massa	distrets	es	disputen	
la	nova	vacant	de	xèrif.		
	
Vinguts	de	dalt	de	les	muntanyes,	els	 indis	arriben	amb	ganes	de	fer-se	els	amos	
del	territori.	
	
I	un	saloon	on	tothom	hi	acaba	fent	cap	mentre	 les	ballarines	del	can	can	porten	
l’entreteniment	i	la	gresca	enmig	del	caos.	
	
I	es	que	en	aquest	oest,	no	hi	ha	mai	ningú	al	seu	lloc.		
		

Benvinguts	al	Twesten	més	esbojarrat	de	tots	els	temps!	

6.	Sinopsi	



Companyia	
Teatre	Ganyotes	(Club	Vaixell)	
	
Títol	
Twestern	
	
Repertori	musical	
-Danny	Elfman	“Logos”	
-Salaska	“The	last	oh	the	Mohicans”	
-Cowboy	and	Western	Films	”Arkansas	Travelers”	
-Movie	Orchestra	“Pink	Panter	Theme”	
-Chicago	Ost	“Overture/All	that	jazz”	
-Ennio	Morricone	“El	trio”	
-Sister	Act	“I	will	follow	him”	
-Jelly	Roe	Morton	“Kansas	City	Stomp”	
-Jacques	Offenback	“Can	can”	
-Ennio	Morricone	“El	bueno,	el	feo	y	el	malo”	
-John	Philip	Sousa	“Barras	y	estrellas”	
-Withney	Houston	“I	will	always	love	you”	
-Ennio	Morricone	“Per	qualche	dollaro	iu	piu”	
-Tom	Jones	“Sexy	thing”	
-Adam	Pratt	“War	Dance	Songs”	
-Dragon	Ball	Z	“War”	
-José	Alfredo	Jiménez	“El	Rey”	
-María	Jiménez	“Se	acabó”	
	

7.	Fitxa	artística	-	I	



Guió	original	
Teatre	Ganyotes	(Club	Vaixell)	
	
Gènere	
Musical	familiar	
	
Durada	aproximada	
1	hora	
	
Intèrprets	
Montse	Ribas	
Albert	Blanch	
Ernesto	Duarte	
Loreto	Mestre	
Ángeles	Cogollor	
Dani	Porcar	
Quico	Granero	
Javi	Fuentes	
Estíbaliz	Bañares	
Quinan	Feced	
	

Jordi	Serres	
Jairo	Muñoz	
Sandra	Cruces	
Marina	Rovira	
Susi	García	
Nagore	Acébal	
María	Quijano	
Àlex	Margarida	
Marc	Rodríguez	
Emilia	Rodríguez	
	
	
	

Mari	Aragón	
Rafa	Aragón	
J.	Antonio	Parejo	
Guillem	Mateu	
Mar	Solano	
Sílvia	González		
Issac	Segura	
Carla	Tomàs	
Òscar	Riera	

												Claustre	Magarolas	
	
	

Xavier	Olivé	
												Quico	Salcedo	

	Gemma	Millán	
												Alba	Sumoy	

	Jordi	Miró	
	Isidro	Castro	
	Marta	Ruana	
	Gemma	Millán	
	Quico	Tomàs	

	

7.	Fitxa	artística	-	II	



Equip	de	direcció	
Sandra	Inestal	
Míriam	Gonçalves	
Leonor	Robles	
Núria	Loras	
Marta	Borrell	
Lluís	Guzmán	
Elisabet	Cirera	
Eli	Riba	
Ignasi	Arévalo	
Manel	Sumoy	
Marianna	Sanet	
Olga	Muñoz	
Txell	Gutiérrez	
Esther	Casanova	
Nikos	Franci-Ioannou	
Camila	Gutiérrez	
Carlos	García	
	
	
	

7.	Fitxa	artística	-	III	

Disseny	i	construcció	d’escenografia	
Lluís	Guzmán	i	Míriam	Gonçalves	
	
Disseny	de	vestuari	
Sandra	Inestal	
	
Disseny	d’il·luminació	i	so	
Lluís	Guzmán	
	
Disseny	gràfic	
Jordi	B.	
	
Comunicació	
Núria	Loras	
	
Audiovisuals	
Marta	Vives	
	
Producció	
Fundació	 Sant	 Joaquim	 i	 Santa	Anna.	Club	Vaixell.	
Teatre	Ganyotes.	
	



Escenari:	
Mides	mínimes:	8m	x	8m		
Imprescindible	0%	de	pendent	
	
Maquinària:	
-cambra	negra	a	la	italiana	
-barres	contrapesades	per	poder	penjar	
elements	escenogràfics	
	
Il·luminació:	
-3	barres	electrificades	
-pont	frontal	
-14	PAR64	cp62	
-6	PAR64	cp60	
-12	PC	1kw	
-6	retalls	1kw	13º/42º	
-48	canals	de	dimmer	
-taula	programable	
-màquina	de	fum	amb	dmx	

8.	Fitxa	tècnica		

So:	
P.A.	adequada	a	la	sala	
Monitors	a	l'escenari	
Reproductor	de	CD	
	
Personal:	
-1	maquinista	
-1	elèctric	
	
Camerinos:	
Camerinos	per	a	40	actors	i	actrius,	amb	accés	
adaptat	



La	nostra	raó	de	ser	és	donar	a	conèixer	la	feina	que	fan	els	nostres	actors	i	actrius	durant	anys	
de	preparació,	és	per	això	que	el	nostre	principal	objectiu	és	pujar	dalt	d’un	escenari	i	que	el	públic	
conegui	el	nostre	treball.	
	
Per	a	la	nostra	contractació	únicament	necessitem	poder	costejar	les	despeses	que	ens	pugui	
suposar	l’actuació	(desplaçament,	dietes,	etc).	

9.	Contractació	

Grup	de	Teatre	Ganyotes	
Club	Vaixell	

c.	Taquígraf	Martí,	11,	baixos	
43002	TARRAGONA	

	
http://teatreganyotes.clubvaixell.org	

teatre_ganyotes@hotmail.com	
facebook.com/TeatreGanyotes	

@TeatreGanyotes	

Persones	de	contacte:		
Núria	Loras:	650.570.122	

Sandra	Inestal:	686.196.333	


