
 

El Brindis 
CONCERT PER A CLOWN I PIANO Nº.. 

Amb el mestre Òscar Igual i la Clowny Flor 

Un repertori clàssic no apte per al des-(humor)... 

 

 

Maia Teatre 



Sinopsi 

El públic es prepara per l’inici 

d’un concert de música clàssica, 

però un fet fortuït capgirarà la 

situació i la imminència del 

present s’instal·larà a l’escena. 

  

 La soprano Corina 

Längstrumen ha patit una 

gastroenteritis d’última hora i han hagut d’enviar algú per substituir-la. La 

Clowny Flor interromp el solo de Bach carregada d’emocions que la 

trasbalsaran fins al punt de canviar el rumb del concert.  

 La història de desamor de la Clowny marcarà el tempo de 

l’espectacle i el pianista aprendrà que la improvisació i el canvi també 

poden ser una opció de vida. 

Descripció 

 Es tracta d’un espectacle pensat per a un públic adult que té una 

durada al voltant d’una hora.  

 Té per objectiu ser un petit 

divertimento on les emocions es 

tracten d’una manera senzilla i 

directa.  

 La tendresa de la Clowny i el 

seu desordre estructural seran 

claus per a la transformació del 

pianista.  

 A partir d’un tema universal, 

com és el desamor, posem el 

nostre toc d’humor per proclamar 

que al final la vida continua 

malgrat tot i si alguna cosa no ens funciona sempre podem canviar-la ! 



Els intèrprets 

El Mestre Òscar Igual és...      

ÒSCAR IGUAL SALVADÓ 

 Músic polivalent, pianista, acordionista, 

arranjador i compositor. Va estudiar al Conservatori 

Superior Municipal de Música de Barcelona.   

Ha format part de diverses formacions del nostre 

país, cobles, bandes de carrer, orquestra clàssica, 

havaneres, animació infantil, grups de folk, conta 

contes, acompanyant poetes i espectacles de teatre. 

Ha enregistrat uns 15 CD, i es coautor de dos llibres 

“Recull de Sardanes, del contrapàs a la sardana 

actual” i “Rebost de Tonades”. 

Ha fet bandes sonores d’espectacles amb Artescena 

Social i també d’Història medieval, així com la banda 

sonora de dos curtmetratges “Tratamiento” i Festa 

Major 1935”. 

 

La Clowny Flor és ... 

ELENA CODÓ  

 Llicenciada en Art Dramàtic per l'Institut del 

Teatre de Barcelona el 2001. Entre els seus treballs 
teatrals destaquen “Els fusells de la mare Carrà" de 

B.Brecht dirigit per Oriol Broggi (Teatre Tantarantana, 
2004); “Els set contra Tebes /Antígona” dirigit per Hadi 

Kurich (Teatre Regina 2002); “Tres Cadires” dirigida per 

David Pintó (Fira Tàrrega, 2007); "A l’Arca a les vuit" 
dirigit per Marc Hervàs (Teatre Nacional, 2009) El 2015 

participa en la lectura dramatitzada "Cinc vares de terra" 
de Ruth Vilar al Teatre Romea de Barcelona. És membre 

fundadora i creadora de la companyia En Clau de Clown 
(www.enclaudeclown.com), dedicada a la producció 

d’espectacles per infants.  Compagina la tasca d’actriu amb 

la de dramaturga. 

 



La companyia   

   
 Maia Teatre  És una plataforma que engloba la feina de creació 

escènica de les companyies  Entàndem Teatre, En Clau de Clown i la 
pròpia trajectòria com a dramaturga i intèrpret de l'Elena Codó. Amb 

espectacles com RE [Eva], Mirall Endins, Mudances, El silenci de Liliana o 
Tres Cadires.  

www.maiateatre.com 

https://www.facebook.com/maiateatre 

 

Necessitats tècniques 

 El Brindis és un espectacle que no requereix gaires mitjans tècnics. 

Espai mínim: ample 6m i fons 4m 

Il·luminació: Ens adaptem als mitjans que disposi la sala 

So: Es requereix equip d’amplificació i microfonia (si la sala no en disposa 
ens fem càrrec de portar el material necessari) 

 

http://www.maiateatre.com/
https://www.facebook.com/maiateatre


Petit recull gràfic 

(També podeu consultar una versió reduïda a l’enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=eOkabZgv4gg) 

 

 



 

 


