
 



 
 
 

L’Ariel és una jove sirena que viu amb els seus amics al fons del mar. El dia del seu 

aniversari, la sireneta veu una nau governada pel príncep Èric i s’enamora 

immediatament d’ell. Llavors demana al seu pare, el déu Posidó, que li doni uns 

peus per sortir de l’aigua i conèixer el príncep. Posidó s’hi nega, perquè no vol que 

la seva filla sigui víctima de la barbàrie dels humans. La bruixa del mar ho aprofita 

per fer un tracte amb l’Ariel; li donarà uns peu a canvi de la seva veu. Si abans de 

vint-i-quatre hores la sireneta aconsegueix un petó d’amor del seu estimat, 

recuperarà la veu. Si no ho aconsegueix, la bruixa es quedarà amb la seva  ànima 

per sempre més. Serà l’Ariel capaç d’enamorar el príncep Èric abans del termini 

sense el seu cant de sirena? 
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Un espectacle musical de gran bellesa estètica, en el que es treballen diferents 

tècniques teatrals: la llum negra, els efectes especials, la música, el cant, la dansa, la 

interpretació... 

Una primera part en el fons del mar amb l'Ariel i els seus amics i una segona part al 

castell del príncep amb el seu peculiar seguici. 

Un espectacle sense fissures, molt ben presentat i executat que farà passar una 

bona esta a tota la família. 
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Aquest és un espectacle entranyable, fet amb molt d'amor i amb un treball 

interpretatiu acurat. Realment és una obra en la que podem riure i sorprendre'ns 

en qualsevol moment. 

Hem volgut mostrar el conte des d'una altra perspectiva, sempre mantenint la 

filosofia del relat original i els seus personatges. 

D'altra banda, hem procurat tenir en compte que són els adults qui porten els nens 

al teatre, donant així un toc d'humor per als més grandets. 
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INTÈRPRETS 
 

Cristina Ramírez  

Carles Jimenez  

Albeni Aranda / Andrea Marquez 

Daniel Jimenez 

David Bonilla 

Ariel  

Príncep Eric 

Úrsula / Samara  

Posidó / Julius 

Frederic / Albert 

 
 
 
 

EQUIP 

Albert Pueyo Direcció 

Gemma Costa Direcció vocal 

Guillem Cirera / Cristina Ramírez Coreografia 

Neus Kaori Música 

Jordi Fornieles Lletres 

Oriol Borés Llibret 

Laura Niubó i Pepe Roquet Escenografia 

Laura Taus i Moisés Prats Vestuari 

FITXA ARTÍSTICA 
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Nascut a Barcelona…. Magatzem d'Ars és una empresa que s'ha creat a partir de 

l'esforç i del treball de moltes persones que han col·laborat en aquest projecte i 

que segueix creixent a pas lent però ferm dins del món artístic. Un grup de 

persones mogudes per l’amor al teatre i que ha hagut de moure's a pas de formiga, 

creixent en relació directa al seu treball. Amb això volem deixar clar que realitzem 

tots els treballs amb el màxim de cura i que l’únic que tenim, i que ens ha fet 

créixer, és la feina ben feta que ens a consolidat allà on hem anat.  

Al 2020 la companya celebra 50 anys, durant aquests anys de vida, Magatzem 

d'Ars ha representat més de 5000 funcions per escoles, instituts i teatres 

d’Espanya i França. La companyia ha recorregut el país apropant a petits i grans a 

tots els seus espectacles. 

Aquí teniu una petita mostra dels espectacles de Magatzem d'Ars: 

Teatre Escolar 

Don Quijote de la Mancha, El perro del hortelano, El lazarillo de Tormes, Romeo y 

Julieta, Hamlet,  El misterio de la cripta embrujada,  A new country, Lost in London, 

Living Europe, Mon Isménie. 

Teatre Infantil 

L’Illa del tresor, La sireneta, Els Tres Porquets, La caputxeta i el llop, El llibre de la 

Selva, Oliver Twist, La Blancaneus i els 7 nans, El Patufet, Conte de nadal. 

Teatre per a adults 

Cyrano de Bergerac, El malalt imaginari, Pell a pell, Aquí no hi ha qui s’entengui, 

Más allá de Verona, El juego de Lord Dedlock, La casa de Bernarda Alba, L’assassí 

del Taladru. 
 

 
 

LA COMPANYIA 
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"¡Muy entretenido! A nuestra hija le encantó. Recomendable." 

"Nos gustaron todas las canciones. Nos hicieron reír mucho los intérpretes que 
hacían de cocinero y mayordomo." 

"Muy adecuada para niños, tanto la interpretación como el tiempo del espectáculo." 

"Fue maravilloso. Estamos contentísimos y hasta ahora cantando canciones de 
espectáculo." 

"Entretenido. Divertido. Ideal para niños/as e ir en familia. La pequeña de 3 años lo 
disfrutó mucho. Los actores muy cariñosos con los niños al acabar. Muy 
recomendable." 

"A los niños les encanta esta obra! Al final puedes hacerte fotos con los protagonistas. 
La duración es la apropiada para cuando empiezan a cansarse, así que aguantan 
bastante bien los más peques. Repetiría. " 

 

<ATRÁPALO> 
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