
FRAGILE

Una història paradoxal i estranya sobre la

fragilitat de la condició humana



dels altres, del valor de les petites coses, del valor de la vida.

La fragilitat ens revela allò que realment importa.

És una història basada en l’experiència personal, explicada com a metàfora
per arribar a l’experiència vital de moltes persones.

Una història paradoxal i estranya sobre la fragilitat de la condició humana.
Un passatge poètic i metafòric, a través del relat i la representació de dos
mons: el món exterior (el cos, el visible, la malaltia... ) i el món interior (la
lluita per l’equilibri i la supervivència).

La vida és un regal, viu-la, balla-la.

MIRAR VÍDEO

FRAGILESinopsi: La consciència de la nostra
Fragilitat és molt poderosa, perquè
ens fa prendre consciència del valor

https://youtu.be/6bSSMqsrcpk
https://youtu.be/6bSSMqsrcpk
https://youtu.be/6bSSMqsrcpk


Fitxa artística

Construcció vestuari: Maria Peña

Vídeo projecció: Pere Carrasco i Jordi

Boquet

Cançó Fragile: Helena Rodríguez

Instal·lació autobiogràfica: Alba Cuñé

Disseny gràfic: MarketingHumano.net

Producció: Fadunito Produccions, S.L.

Coproducció: Cervera Capital de la Cultura

Catalana 2019 i ICEC (Generalitat Catalunya)

Residències artístiques: Sindicat de

Cervera, Teatre Ateneu Vilassar de Dalt,

Teatre Foment Juneda, Fes+Plus Chapeau,

Teatre Escorxador de Lleida

Vídeo promocional: Julián Waisbord

Idea, creació i actor:  Ferran Orobitg

Visió exterior: Ivan Alcoba, Ivan Benito,

Zero en conducta

Dramaturgia: Ferran Orobitg i Lali

Álvarez

Tècnic i maqui: Dídac Fabregat

Disseny Escenografia: Alba Cuñé i

Ferran Orobitg

Disseny Il·luminació: Dídac Fabregat

Disseny espai sonor: Roger Salazar i

Marc Castellà

Construcció espai lumínic: Xavier Valls

Escenografia: Alba Cuñé i Nuria Castellà

https://marketinghumano.net/


Fitxa tècnica

Escenari: 5x5m a 70-80cm d'alçada. Ha

d'estar fet amb tarimes modulars de 2x1m

Presa de corrent

Ambientació: foscor a la sala o local.

Nota: l'equip de llum (led) i so està inclòs a

l'escenografia de la companyia.

Descarregar

Pla tècnic

http://ferranorobitg.com/pdf/fragiletecnic.pdf
http://ferranorobitg.com/pdf/fragiletecnic.pdf
http://ferranorobitg.com/pdf/fragiletecnic.pdf


Contacte info@ferranorobitg.com +34 686 23 86 44

Coproducció

Col·laboren

Ajuntament de
Cervera

www.ferranorobitg.com

mailto:ivan@ferranorobitg.com
tel:+34686238644
http://ferranorobitg.com/

