
Sinopsi 
Unes bruixes nòmades, juganeres i trapelles es desperten amb bona gana. Necessitaran
condiments per posar a l’olla i fer un bon caldo. Tot i uns quants entrebancs, desequilibris i
sorpreses, gràcies a l’ajuda de tothom i amb bon humor aconseguiran que l’olla faci xup-xup a
bon ritme i que el beuratge sigui ric en alegria i visualment atractiu!  

Un beuratge on petits i grans 

en queden encantats



Disciplines artístiques 
 

Per a la realització de l’espectacle utilitzem la tècnica de teatre de carrer que ens aporta
interacció i joc amb el públic i l’entorn, la tècnica de clown que ens dóna comicitat,
vulnerabilitat i surrealisme i la tècnica d’interpretació amb màscara ens genera misteri i
expressivitat plàstica. Tot plegat fan de Marro de Bruixes un espectacle visualment molt
atractiu, divertit i proper. 

 

Trajectòria i finalitat de l’espectacle 
 

Marro de Bruixes es va estrenar el 2007 a la Fira de Teatre al carrer de Tàrrega. Vam
estar al FITCA (Festival Internacional de Teatro de Calle de Alcorcón) i a La Mostra de
Teatre Infantil i Juvenil d'Igualada.
Després de fer Marro de Bruixes en més 40 poblacions catalanes vam deixar reposar
l'olla per dedicar temps a d’altres projectes. 
Aquests darrers dos anys han estan complexes i l'ambient s'ha enrarit força. Hem
decidit que tocava fer resorgir MARRO DE BRUIXES,  sentim la necessitat de fer un
beuratge que canviï l'energia i els aires d'aquests últims temps tan distants i estressants.
Creiem que necessitem recuperar la màgia del teatre de carrer fresc i alegre que ens
aporta vida i connexió entre les persones.
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https://www.youtube.com/watch?v=PKjj69Aczro
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