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Arítmia de rumba 

Espectacle educatiu per a tota la família 

 

 

DOSSIER DE L’ESPECTACLE 

 

 

 

Quatre personatges molt peculiars esperen un tren que mai acaben 

d’agafar. Aquesta fatalitat els reté en una estació on avorriment 

i desencant esdevenen font de creativitat i descoberta musical. El 

seu és un univers críptic on la música i, especialment, el ritme 

constitueixen els únics codis de comunicació, juntament amb el 

gest. Desxifrar i aprendre es revelen doncs com un mateix procés, 

el de la inquietud infinita de saber-ne més. 
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PRESENTACIÓ 

“Arítmia de rumba” és un espectacle familiar que combina teatre i 

música per tal de descobrir les possibilitats del ritme. La rumba 

catalana exerceix d’argument sonor i de punt de partida en una 

excursió per les interioritats de la música popular. 

Aquest espectacle vol fer viure en el públic una experiència 

entretinguda i estimulant, garantint així un aprenentatge 

significatiu, on comprensió i gaudi són indestriables. 

   

 

DURADA: 55 minuts 

IDIOMA: espectacle sense text (cançons en català i castellà) 

EDATS RECOMANADES: a partir de 6 anys  

* Per a grups escolars, es recomana de 8 a 14 anys (cicle 

mitjà i superior de primària, 1r i 2n d’ESO) 

 

   



Arítmia de rumba DOSSIER DE L’ESPECTACLE  

www.ticotacoteca.wordpress.com   3/4 ticotacoteca@gmail.com  

CONTINGUTS 

“Arítmia de rumba” recrea una realitat onírica que s’expressa 

mitjançant sons, gestos i sobretot onomatopeies aparentment sense 

sentit. L’espectacle constitueix un desxiframent d’aquest codi, 

que es revela com el conjunt de patrons rítmics de la rumba 

catalana, també presents en d’altres músiques. 

Per als personatges, la música és refugi d’un món on les coses no 

acaben d’anar a l’hora, i on les seves individualitats 

irreconciliables troben harmonia. En un joc de situacions 

absurdes, desgranen els ritmes i n’investiguen les possibilitats, 

tant amb els instruments com amb el cos i la veu. 

El públic és cridat a ser còmplice d’aquestes indagacions i viu en 

pròpia pell la vessant més participativa de la música, tot afinant 

les orelles i el sentit rítmic. A més a més, la críptica de la 

història esdevé estímul i evocació per a aprenentatges ulteriors. 

RECURSOS DIDÀCTICS 

L’espectacle s’acompanya d’una guia didàctica i de recursos de suport a 

la docència. En el cas del públic escolar, això permet inscriure 

l’espectacle en un context més ampli d’aprenentatge, i complementar-lo 

amb accions prèvies i/o posteriors a l’aula. 

L’equip pedagògic de TicoTacoTeca fa seguiment de tot el procés, oferint 

a docents i escoles el seu assessorament, i suport en l’adaptació a mida 

dels recursos i materials didàctics. 

FITXA TÈCNICA 

L’espectacle està concebut per a teatres o sales equipades amb escenari, 

caixa escènica, i equips propis de so i llums. 

Consulteu la fitxa tècnica al web www.ticotacoteca.wordpress.com o 

demaneu-la per correu electrònic a ticotacoteca@gmail.com 

Per a la representació de l’espectacle en d’altres espais o condicions 

tècniques, contacteu-nos per avaluar-ne les possibilitats.  
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FITXA ARTÍSTICA I EQUIP PEDAGÒGIC 

Intèrprets: Oriol Ferré, Oriol Pidelaserra, Xavi Terrades, Martí Marfà 

Guió i dramatúrgia: Xavi Terrades, Martí Marfà 

Recursos escènics i de participació: Oriol Ferré  

Direcció teatral: Toni Corominas 

Direcció tècnica i escenografia: Anna Cuscó 

Il·luminació: Rafael Tomico 

So: Jordi Clemente 

Auxiliar de so: Michael Andrew Clark 

Vestuari i caracterització: Blanca Ferrer 

Direcció musical, composicions i arranjaments: Oriol Pidelaserra 

Concepció i disseny pedagògic: Tico Taco Teca 

Guia didàctica: Martí Marfà, Oriol Ferré 

Assessorament pedagògic: Àgata Medalla, Laia Amagat, Clara Saperas 

 

Idea, producció i direcció:   

 

Amb el suport de:     

 

TicoTacoTeca és una jove companyia formada per persones procedents de la música 

i el teatre, amb dilatada experiència en els camps de l’educació musical, 

l’animació infantil, els espectacles educatius i la divulgació artística. La 

seva vocació és eminentment pedagògica i amb les seves produccions pretenen 

acostar la música a nous públics. Per això, els espectacles es treballen amb un 

equip multidisciplinari integrat per músics, professors, estudiosos teòrics, 

dramaturgs i professionals de la cultura. L’espectacle “Arítmia de rumba” 

sorgeix de la seva vinculació amb l’escena de la rumba catalana, on hi 

participen com a músics i com a activistes en diferents projectes de divulgació 

i dinamització d’aquesta música popular. 


