


 

The professionals ens parla del difícil que és fer les coses bé, de la por al fracàs 

i de la gran pressió que vivim per ser valorats en una societat que 

anteposa el treballador a la persona

 

The professionals s'estructura en coreografiats sketches d'humor gestual on el 

gag és el protagonista. Però The professionals també és expressió corporal, 

onomatopeies (amb alguna paraula puntual) i participació del públic.

Mitjançant ràpids canvis de vestuari i escenografia, els tres actors donen vida a tot 

tipus de situacions que provocaran els riures dels espectadors.

The professionals s'inspira en la gran quantitat de professions que es 

poden exercir en la nostra esborrajada societat. Un tema universal que permet 

injectar petites dosis de critica social; a la política, a l'educació o a la cultura.

.

Gènere: Humor gestual

Edat recomanada: Tots 

els públics

Duració: 60  minuts

Idioma veu en off: 

Qualsevol

Espai:Espai: Sala i carrer



 

Universalitat

La ZITRICA traça amb humor personatges 

quotidians que aborden situacions 

i temes universals. La comunicació 

que s'estableix amb l'espectador 

ha de ser comprensible per públics de ha de ser comprensible per públics de 

totes les edats i nacionalitats.

L'objectiu:crear una posada en escena 

sense fronteres ni data de caducitat. 
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Riure còmic-‐còsmic

La ZITRICA s'inspira en mestres com Buster Keaton, 

Tex Avery o Jacques Tati, i suma als seus 

coneixements sobre el gag altres recursos còmics, 

com la paròdia, l'absurd o la sitcom. 

La ZITRICA ofereix una posada en escena efervescent, 

clownesca i amb una activa relació amb l'espectador. clownesca i amb una activa relació amb l'espectador. 

La ZITRICA genera un univers de riure còmic-‐còsmic 

que tots els espectadors podran gaudir. 

 

L’Origen

Al 2015, el director i dramaturg Javi Bañasco decideix abordar en profunditat 

l'estudi sobre “La creació del Gag visual”. Després de mesos de recerca, 

col·∙laboracions i laboratoris, Javi Bañasco va generar una sèrie d'hipòtesi que, 

juntament amb el seu equip de treball, ha posat en pràctica en un espectacle 

entretingut, sorprenent i universal: “The Professionals”



Dramaturgia i direcció: Javi Bañasco

Intèrprets: Gerard Flores 
               Laura Pérez
                Sergi Príncep

Disseny d’il·∙luminació: Jordi Llorens

Disseny de so: Jota Fernández 
                                     Javi Bañasco

Vestuari i Atrezzo: Caterina Bonet

Disseny Escenografía: Javi Bañasco

Construcció: Carlos Juan Torres
Jose Antonio Guerra, Maria Garcia

Cóver & Ajudant direcció: Arnau Lobo

Foto: The Loft Studio 
          Mark Gamazo          Mark Gamazo
 



Implantació:
  Descarrega i muntatge: 3 hores
  Desmuntatge i càrrega: 60 minuts  
  Altres necessitats: Dutxes i aigua.
  Personal necessari durant el muntatge i desmuntatge: 1 tècnic del teatre. 

Escenari:
  Espai escénic (després de posar les cametes): 5 m d'ample x 5 m de fons 
 Espatlles (1'5 m.)
 Càmera negra completa amb 3 cametes negres per costat que permetin aforar les espatlles. 
 Si el teatre disposa de ciclorama, s'utilitzarà el ciclorama en lloc de fons negre. 
 Escala d'accés al pati de butaques, si pot ser, pel centre de l'escenari. 

Il·∙luminació: 
 12 PAR no 5 
  20 RC 1000 w 
 4 retalls 1000 w 
 4 retalls 1000 w 
 1 projector llum negra 1000 w (si el teatre no en disposa, ho aportarà la companyia)
 30 canals de Dimmer 2kw/canal
 

So: 
  Taula de mescles
 PA adequada per a la sala
 Cable connector taula (Jack stereo – Minijack) per connectar sortida àudio ordinador. 

 En el control tècnic, la taula de so i d'il·∙luminació han d'estar juntes per poder ser operades 
 pel tècnic de la companyia.

**Si el teatre no compleix amb algun dels requisits, consultar a la companyia**
 Per més informació sobre aspectes tècnics i altres dotacions contactar amb 
  Javi Bañasco (Tlf. 629375199) / javibanasco@gmail.com
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