
Estrenat el 6 de novembre de 2021 al Teatre Poliorama

                              
 Guanyadors concurs Relats Curts de TMB Jordi, Marcel, Valentina i Laia.

 
Agraïments: Dimas Bozzo, Marc Carrizo, Alfred Cases, Valentina Lazo, Tina Montón, Clara Pons, Berta 

Pons, Lucas Pulcro i als ballarins i ballarines del videoclip: Mariona Bernadí, Jacob de la Vega, Mar 
Fuentes, Arnau Garcia, Jana Grau, Sofía Iturralde, Pablo López, Carla Rovira, Ariadna Martínez, Nil Novoa, 

Sofía Rodríguez i Pau Tudela.

@dagolldagom

Adaptació feta 
per Marc Artigau 
i il·lustrat per 
Lyona

Escaneja aquest QR i diverteix-te amb 
el kit d’activitats de Bye Bye Monstre! 

Agraïments Amb el suport de

@estrellapolareditorial 

Amb la col·laboració especial de 



En un curt passeig durant el con!inament vaig imaginar un país de nens i nenes 
tancats a casa, com en el conte dels 3 porquets, on hi havia un llop ferotge que no 

els deixava sortir al carrer i havien de trobar la manera d’atrapar-lo.

Aquesta idea la vaig traslladar a TMB i així, a través d’un concurs de contes escrits 
per nens i nenes, va començar el somni d’aquest espectacle on les idees dels 

guanyadors es convertirien en un espectacle musical.

També per mi era un somni, després de més de 40 anys dedicada al teatre, assolir 
amb un meravellós equip de col·laboradors la meva primera direcció del primer 

musical que fa la companyia Dagoll Dagom adreçat als més petits i petites de 
casa. 

L’objectiu d’aquest espectacle ha estat posar en valor tot allò de positiu que hem 
aconseguit a pesar d’estar tancats: despertar la imaginació, la solidaritat, 

la dedicació molt més acurada als infants, la invenció de jocs més enllà de la
tecnologia i passar a la recuperació de la diversió a través de compartir emocions 

en viu i en directe. 

Només observant tots els vídeos que famílies i famílies van enregistrar durant la  
pandèmia, es podrien fer molts més espectacles, perquè el cant, la dansa i les 

acrobàcies impossibles van formar part de la seva comunió quotidiana.

I evidentment és un homenatge a tots els sanitaris que dia a dia feien miracles.

Tot i que Bye Bye Monstre està dirigit als més petits, la nostra pretensió és que 
els adults que els acompanyeu també us hi veieu re!lectits i reviviu d’una manera 

festiva tot aquest malson del qual, sortosament, sembla que ja hem despertat.

Anna Rosa Cisquella

Una producció de Dagoll Dagom. Amb la col·laboració especial de TMB 
(Transports Metropolitans de Barcelona) i el suport de la Generalitat de Catalunya.

Mare Alba Florejachs
Pare Albert Triola

Nil Marc Soler
Berta Martina Garcia / Violeta Marín / Vinyet Morral

Amb la participació especial de Pep Cruz i Teresa Vallicrosa
Veus electrodomèstics Alba Florejachs i Albert Triola

Cap de producció i administració
Natàlia Obiols

Producció, comunicació i xarxes socials
Anna Candelas

Màrqueting
Ivan Danot

Auxiliar de producció
Jose Luis Segador

Direcció tècnica i operador de llums
Jordi Thomàs
Operador so

Marcel Ferrer
Regidora i sastressa 

Teresa Navarro
Maquinista
Martí Gual

Dramatúrgia
Marc Artigau, Anna Rosa Cisquella 

i David Pintó
Text

Marc Artigau
Cançons

Dàmaris Gelabert
Direcció musical i arranjaments

Àlex Martínez
Direcció

Anna Rosa Cisquella
Ajudant de direcció

David Pintó
Coreogra!ia

Lluc Fruitós – Brodas Bros
Escenogra!ia i vestuari

Albert Pascual
Caracterització

Helena Fenoy i Marta Ferrer
Disseny il·luminació

Jaume Ventura
Disseny de so
Marçal Cruz

Il·lustració i disseny grà!ic
Lyona

Assessorament vocal Laia Martínez
Màscares animals Carlota Ricart

Confecció vestuari Goretti Puente
Construcció titelles  Xesco Quadras i Joan Gorro

Construcció escenogra!ia Carles Piera
Tècnic de vídeo Martín Elena

Operador de so en residència Saúl Hernando
Maquinista en residència Martí Gual

Audiovisuals Marçal Cruz, 
Alex Faimali, Lyona i Anna Molins

Videoclip Guillermo Cruz, Ona Isart, 
Lyona i Mar Or!ila 

Fotogra!ia Montse G.Lera i Sílvia Poch
Premsa Núria Olivé - La Tremenda
Enregistrament càsting Martí Cruz

Enregistrament cançons Tot Sona Records
Guia didàctica Teresa Muñoz


