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Grup de creació que basa tots els seus treballs en un concepte global de 

l’espectacle teatral.

Més de 18 espectacles i 20 anys ininterromputs de la companyia damunt 

els escenaris.

Fundat l’any 1994 per Matilde Muñiz  juntament amb Jordi Odrí, Mô Teatre 

és un grup de creació que basa tots els seus treballs en un concepte global 

de l’espectacle teatral.

Els diferents llenguatges teatrals (interpretació realista, circ, màscares, 

ombres, pallassos, music-hall i d’altres) són utilitzats per expressar els 

sentiments, mostrar les situacions i presentar els personatges que viuen 

la història i que, junt amb la recerca en els camps de l’escenografia, la 

música i la il·luminació, constitueixen l’estil propi de Mô Teatre.

Components

JoAn tALtAVULL · ACtoR

JoRDI oDRÍ · ACtoR I DIReCtoR

mAtILDe mUÑIZ ·AJUDAnt De DIReCCIÓ

AnDRÉs BLeY · tÈCnIC De so I LLUms

mARIA CAmps · sopRAno

peRe ARGUImBAU ·  GUItARRIstA

mIQUeL pLAnA · CAntAnt

montse BULBenA 
FotoGRAFÍA I ImAtGe

IsABeL AnDRÉs · DoCUmentALIstA

WWW.moteAtRe.Com

https://moteatre.com/
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Interès cultural del projecte

CREUS QUE AIXÒ LI INTERESSA ALGÚ?

UNA OBRA EN BLANC I NEGRE, SOBRE L’INCOMUNICACIÓ, 
ELS EQUIVOCS, LA MORT I LA VIDA.

Mô Teatre planteja una obra amb el tàndem actoral Joan 
Taltavull / Jordi Odrí. Dirigida per Odrí i amb el suport com a 
ajudant de direcció de l’equip de Mô Teatre, l’actriu i directora 
Matilde Muñiz i el tècnic de so i llums Andrés Bley.
Imatges creades per l’especialista en audiovisuals, guionista 
i documentalista Isabel Andrés Ponti, fotos, video, textos 
projectats. Musiques interpretades per Maria Camps i Pere 
Arguimbau. L’entrada d’obra Herois versió de Miquel Plana. 

MÚSICA EN DIRECTE I INTERVENCIÓ ESCÈNICA DEL MÚSIC I CANTANTS ON SIGUI POSSIBLE.
Fotografies per promoció i cartellisme Montse Bulbena. Interpretació: Realista, però, també, dansa, 
clown, cant o caricatura, responent a les necessitats dels diferents moments de l’obra.

EL TEXT

Un text original sobre LA SOLITUD, la necessitat 
de escoltar-se, de ser estimat. Sobre la cruesa del 
aïllament i l’estupor davant LA MORT, L’ATZAR, 
i la casualitat que ens canvia la vida, la falsedat, 
L’ACOMODACIÓ.

Relacions familiars i contrast generacional. L’amor, 
el sexe, la incomunicació, les relacions humanes, el 
dolor, el ridícul, la indecisió, circulen pel text.

CONCEPTE DRAMÀTIC
Al servei del text teatral i per donar-li suport i 
profunditat, s’empren diferents tècniques teatrals 
i artístiques: Actuació realista, espai i vestuari en 
blanc i negre, il·luminació expressionista, en algun 

instant el meta teatre, quan els actors es plantegen 
quin interès té el tema i fan un salt a altres formes 
d’actuació, emprant l’humor, la poesia o el ball, fins 
que tornen a reprendre l’acció principal. Tota l’obra 
està acompanyada pel suport musical i de imatges, 
reforçant l’acció dramàtica, amb un intens treball 
actoral.

ELS ACTORS
Els dos actors volen tancar un cicle d’obres 
treballades junts que tenen en comú el ser textos 
de gran intensitat dramàtica i de dos personatges. 
Amb els antecedents de El cor del Boxejador de 
Luthz Hübner, i Adreça desconeguda una adaptació 
dramatitzada per Odrí de la novel·la epistolar 
de Kressmann Taylor. Ambdues representades 
a Menorca, Mallorca i Barcelona amb molt bona 
acollida. LA COMPANYIA

oBRA oRIGInAL 
Den JoRDI oDRÍ

https://moteatre.com/
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LA COMPANYIA
Fundat l’any 1994 per Matilde Muñiz, i Jordi Odrí, 
és un grup de creació que basa tots els seus
treballs en un concepte global de l’espectacle 
teatral.

Els diferents llenguatges teatrals (interpretació 
realista, circ, màscares, ombres, pallassos,
music-hall i d’altres) són utilitzats per expressar 
els sentiments, mostrar les situacions i
presentar els personatges que viuen la història, i 
que, junt amb la recerca en els camps de
l’escenografia, la música i la il·luminació, 
constitueixen l’estil propi de Mô Teatre.

Espectacles teatrals:
El 1994, posa en escena amb Jordi Bulbena, 
“Històric Menorca Show”, una ullada a la història
de l’illa sota un prisma festiu. Espectacle que va 
clausurar la Festa del Llibre (1995), patrocinat
per la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular 
de Menorca. Fins a 1996 es fan 84 actuacions,
el Juny del mateix any participa en el “Día de 
Menorca” a Palma organitzat per “Sa Nostra”.

En el 1996 estrena l’espectacle de creació pròpia 
“Fins demà”, que s’ha representat a Menorca
i Mallorca en més de 40 ocasions, a Manacor , al 
Stage de Col·lectius de Teatre i Dansa, a
París al “Teatre XVIIIeme” de Montmartre, i, al 
Festival de Teatre Internacional “Arrivano dil
mare” de Cervià (Itàlia).

El 1997 treballa el muntatge poètic “Interiors (el 
perill de la paraula)”, amb texts propis i d’altres
poetes contemporanis. S’ha representat a 
Menorca, Mallorca, Catalunya i la ciutat de 
Perpinyà
amb motiu de la Diada del llibre el 1998. Es fa una 
presentació al Festival de Teatre de
Manacor.

L’any 2000 presenta l’obra “Cànon trencat “ amb 
direcció de Toni Gelabert, estrenada a la Sala
Augusta de Maó a principis de Desembre i 

representada a Ciutadella de Menorca dins el
programa de Sant Antoni el Gener de 2001. En 
Octubre de 2001 participa en el Firó Balear de
Manacor. Es seleccionada pel Circuit Teatral de 
les Illes Balears del Govern Balear.

Febrer de 2003, estrena al Teatre Principal de 
Maó l ́obra de Dario Fo “Parella oberta”,
representanse al Teatre de ́s Born de Ciutadella i 
als municipis de Alaior i Mercadal.
Gener de 2004, teatre didàctic “On som “ al Orfeó 
Maonés i Teatre de ́s Born de
Ciutadella,dins el programa del Consell insular “L 
́Illa-Menorca”, dirigit als alumnes de
secundaria, 2.800 espectadors

Maig 2004, estrena al Claustre de St. Francesc 
de Maó, l ́espectacle poètic-teatral “BROSSAT”, 
sobre la figura de Joan Brossa, representanse 
a tots els municipis de Menorca, Catalunya i 
Balears.

Febrer 2006 “UN ALTRE CAMI”, proposta teatral 
per a Comerç Just sobre la problemàtica de l
 ́especulació , actuant a Maò i Ciutadella, amb 
funcions especials per estudiants : més 3.000
espectadors.

Març 2007 “FUGIDA” de Jordi Odrí, estrenada al 
Teatre Principal de Maó, Teatre Casino 17
Gener de Ciutadella, i Teatre del Orfeó Maonés 
2008. Realització també de funcions especials
per estudiants.

Març 2011 “DIES FELIÇOS” de Samuel Beckett, 
Teatre Principal de Maó y Teatre de S. Miquel
a Ciutadella. Actuacions especials per estudiants.
Abril 2012 al Teatre Museu Rei de la Magia de 
Barcelona.

Gener 2013 “EL COR D ́UN BOXEJADOR” de Lutz 
Hübner, actuant per tot Menorca, Catalunya
i Balears. Actuacions per estudiants.
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2015 “LA COMUNIÓ VA SER AHIR” de creació 
pròpia. Menorca, Catalunya i Balears.

2016 “ADREÇA DESCONEGUDA” de Kressmann 
Taylor. Menorca, Barcelona i Mallorca.

2017 “EL MALENTÈS” d’Albert Camus. Menorca, 
Mallorca, Eivissa i Barcelona.

2018 “HISTÒRIES DEL SEGLE XX” Espectacle de 
Cabaret per Menorca

2018 ALL no cal dir-ho! d’Hélène Cixous amb 
direcció de Georges Bigot. Estrenat al Teatre
Principal de Maó.

2020 “EL PRINCIPI D’ARQUMEDES” de Josep 
Maria Miró.

2021 “ SHAKESPEARE L’ÀNIMA HUMÀNA I LA 
MÚSICA DEL SEU TEMPS” recull de texts de
Shakespeare i música barroca, amb l’actor Jordi 
Odrí i el músic Mario Garau. Espectacle de
petit format, en explotació.

Espectacles de carrer

L’estiu de 1998 participa en l’animació de les 
Festes de Gràcia de Maó, amb l’espectacle de
carrer “Fotos artístiques”.
Durant l’estiu de 1999 per tota Menorca,”Una 
estona per xalar” (contes, animació, ball... ).

Espectacles per infants

A l’inici de 1999, l’espectacle infantil “El somni 
de na Tònia”, de creació pròpia, especialment
per escoles i centres docents. Més de 48 
representacions. Portant-lo a Catalunya i 
Mallorca l’any 2000.

Durant la primavera de 2000, escenificació 
(Titelles, ombres xineses, música, 
personatges...) de la rondalla popular “Es 
Ciuronet”. Amb 45 actuacions a Menorca i gira 

de 15 actuacions per
Mallorca en centres docents.

El febrer de 2002 estrena a Maó “La Terra i en 
Bep” espectacle de titelles i ombres, amb fitxa
didàctica, mes de 40 actuacions per totes les 
escoles i municipis de Menorca. En 2004 i 2012 a
Mallorca

PARTICIPACIONS FESTIVALS

STAGE TEATRE I DANSA, “Teatre XVIIIème” 
a Montmatre-PARIS
• Juliol de 1997 : “Fins demà”

FIRA TEATRAL DIADA DEL LLIBRE A PERPINYÀ, 
França.
• Abril de 1998 : “Interiors”
• 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
“ARRIVANO DiL MARE” di Cervià, Italia
• Juliol de 1999 : “Fins demà”

FIRA DE TEATRE de Sant Esteve de Palautordera, 
Catalunya
• Maig de 1999 : “El somni de na Tònia”
• Maig de 2005 : “Brossat”

FIRA DE TEATRE DE MANACOR, Mallorca
• Octubre de 1996: “Fins demà”
• Octubre de 1997 : “Interiors”
• Octubre de 2001 : “Cànon trencat”
• Octubre de 2004 : “Brossat”
• Octubre de 2008 : “Es Ciuronet”

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TERESETES, 
Mallorca.
• Octubre de 2001 : “”El somni de na Tònia”

FIRA DE TEATRE INFANTIL de Vilafranca de 
Bonany, Mallorca.
• Octubre de 2005 : “Es Ciuronet”
• Octubre de 2006 : “Històric Menorca Show”
• Octubre de 2012 : “ La Terra i en Bep

InformacIó Intengrants MÔ TEATRE 

file:/Users/julia/Desktop/MO%20TEATRE.pdf
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PRODUCCIONS

ALL! no CAL DIR-Ho D´HÉLÈne 
CIxoUs
seLmA I eRI meYeR De 89 I 86 
AnYs es RetRoBen A LA CUInA 
DeL ApARtAment De pARIs, 
DespRÉs D’Un estRAnY VIAtGe 
A L’ALemAnYA on HAn IntentAt 
RememoRAR I expLICAR ALs 
JoVes D’AVUI LA seVA VIDA, 
Com A JUeVes, A L’ALemAnYA 
HItLeRIAnA. VeURem en LA 
ConVeRsA, eL seU QUotIDIà, 
eLs somnIs, LA seVA ReLACIÓ, eL 
RACIsme DeLs ALtRe I eL pRopI.

eL mALentÈs D ÀLBeRt CAmús
eL mALentÉs És UnA tRAGÈDIA, 
A Ĺ estIL mÉs CLàssIC De LA 
pARAULA, Ĺ AtZAR, eL DestÍ, 
eL sÍ QUe mARCA LA VIDA DeLs 
peRsonAtGes en eL seU DesIG 
De tIRAR enDeVAnt I mAnAR 
soBRe LA seVA exIstÈnCIA, 
AL mAteIx temps QUe ReCULL 
tot eL pensAment, tAn VIGent 
enCARA VIU, De LA seVA 
ÈpoCA, Ĺ exIstenCIALIsme, 
eL pensAment sURReALIstA… 
tot CARReGAt De sARCAsme, 
D´HUmoR neGRe, peRò tAmBÉ 
D´UnA tenDResA pRoFUnDA 
peR LA ConDICIÓ HUmAnA.

LA ComUnIÓ VA seR AHIR 
(CReACIÓ pRòpIA) estRenADA 
AL teAtRe pRInCIpAL De mAÓ. 
16 ACtUACIons ALs teAtRes 
DeL tots eLs mUnICIpIs De 
menoRCA. L’oCtUBRe De 2015 
AL teAtRe eL ReI De LA màGIA 
(BARCeLonA).

DIes FeLIços De sAmUeL 
BeCkett, AmB DIReCCIò 
sAntIAGo sempeRe, estRenADA 
AL teAtRe pRInCIpAL De mAÓ 
I teAtRe De sAnt mIQUeL De 
CIUtADeLLA. AL JUnY, De 2012 AL 
CLAUstRe De sAnt De FRAnCesC 
De mAÓ L’ABRIL De 2013, AL 
teAtRe eL ReY De LA màGIA 
(BARCeLonA).

MÉS INFORMACIÓ DE PRODUCCIONS
MÔ TEATRE

https://moteatre.com/producciones/
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ESPECTÁCULO:      Creus que això li interessa a algú?

FICHA Y NECESIDADES TÉCNICAS:

CONTIENE LAS DIMENSIONES DE ESCENARIO Y MATERIAL
IDEALES PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA,
SE PUEDE ADAPTAR EN TEATROS MÁS PEQUEÑOS.

ESCENARIO

El espectáculo se realiza con camara negra a la italiana y 6 calles (patas) en cada hombro.
La caja escénica de 8 metros de ancho por 10 metros de fondo, debe estar libre de cualquier 
elemento, en el peine y en el escenario.

ILUMINACIÓN

Potencia para iluminación:     60.000 w

Equipo y focos:              1 consola de iluminación de 48 canales de Dimmer
                                            con protocolo DMX en cabina de control
                                       48 canales de Dimmer de 2.000 w
                                       18 PC          1.000 w con viseras
                                       4 PC            2.000 w con viseras
                                       Porta-filtros para todos los focos

Imprescindible puente frontal o laterales en sala.
Necesarias 3 varas electrificadas o con posibilidad de ello dentro de escenario.

SONIDO

                                       1   Equipo de P.A. adecuado al aforo
                                       2   Altavoces en escenario para monitores
                                       1   Mesa de mezclas L/R, 4 canales y 1 auxiliar de monitores
                                               en cabina de control
                                       1   Reproductor de audio en cabina de control.
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CONTRACTACIÓ

FRAns meRCADAL 
frans@managelment.com
+34 686537530
Visita: www.manangelment.com

https://www.manangelment.com/ca/
https://www.facebook.com/ManangelmentMusical/
https://www.instagram.com/manangelmentmusical/
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