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Aquest matí, els primers via-

nants han descobert damunt 

la neu el cos d’una nena al 

costat d’una pila de llumins 

usats. 

“Ha volgut escalfar-se, pobre-

ta!” va dir un ciutadà. Els vi-

latans s’han sorprès de veure 

les galtes vermelles i el feliç 

somriure que li havia quedat 

a la nena. 

 

”Fa molt de temps que venc llumins 
i ningú me’n compra”
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Un espectacle musical de pe-

tit format basat en el conte 

de Hans Christian Andersen. 

L’espectador es veu immers en 

un espai creat per tres veus a 

capella i una dotzena

de caixes de llumins. La poe-

sia escènica, les cançons origi-

nals i les imatges creades juga-

 ”L’àvia m’explicava...”

des amb l’absència de llum fan 

transitar per una història que 

va més enllà del conte. Una his-

tòria en el carreró d’una ciutat, 

una nit d’hivern, on l’ambient 

és fosc, fred i humit.
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 ”Cançons per escalfar la llar”

Una venedora canta a tres veus per vendre llumins.

Una venedora canta a tres veus quan se sent perduda.

Una venedora mor a tres veus mentre l’àvia li canta una nana.

La música és el canal emocional que connecta i inclou al públic 

dins l’espectacle a través de cançons senzilles i tendres que que-

den en el record de l’espectador.
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 ”Si la nit no fos fosca,
 les estrelles no podrien brillar”
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L’espectador il·lumina part de l’espectacle amb els llumins que es 

reparteixen a l’inici.

L’únic requeriment indispensable és la presència de la foscor per 

a què els llumins, l’element essencial, puguin destacar.

Les necessitats tècniques són tan poques que es pot adaptar a qual-

sevol tipus d’emplaçament on el mateix públic envolta i delimita 

l’espai escènic.



”No sé on vaig però faig un pas”
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Per què “com un llum”?

L’expressió ens defineix com a persones, i també com a

col·lectiu. Ens agrada la paraula llum com a idea de energia,

calidesa, moviment... perquè volem fer visible allò que està

amagat.

  Marià, Núria, Claudia i Sílvia, membres de Com un llum teatre 

Què és “com un llum” ?

Som un equip d’intèrprets i creadors escè-

nics, que camina pels límits de la tradició 

teatral, explorant les capacitats del musical i 

creant espais íntims i minimalistes on plas-

mem les nostres inquietuds.
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Qui en forma part ?

Marià Llop 

Com a director i dramaturg he anat fen petits testets de 

micro obres arreu de l’Empordà peró el meu primer pro-

jecte va ser El exorcismo de Yerma, adaptació de l’obra de 

Lorca. Més endavan vaig participar al Cicle de creadors 

emergents de l’Empordà amb la peça  La dona que donava 

menjar als coloms.

Com a actor sóc membre deb la companyia d’espectacles 

País de Xauxa, he participat a espectacles com “Nevares” al 

Teatre Grec i  Ja descansaré quan sigui mort de Jordi Prat 

i Coll. A Figueres, lidero l’Associació A Mossegades, que 

dinamitza les arts escèniques entre els joves de l’Empordà.

Núria Llausí
M’he graduat en Art Dramàtic, Interpretació, menció: musi-

cal per l’ESAD Eòlia, i he estudiat dansa clàssica a la Royal 

Academy of Dance. Com a actriu, he participat a Els pastorets, 

dirigida per Paco Mir, al Teatre Poliorama, a la segona i quarta 

Nit de musicals al Teatre Grec amb direcció d’Elisenda Roca 

i Andreu Gallén, a Les Bruixes de Salem dirigida per Andrés 

Lima al Teatre Grec i el Teatre Valle-Inclán de Madrid. al 

Teatre Grec. I com a amant del teatre de petit format que sóc, 

he tingut el plaer de formar part de Robats, sota la direcció 

de Martí Torras,  Run like a girl dirigida per Helena Tornero 

al Teatre Eòlia, i com a Vocal Coach a Grinder, el musical a 

l’Eixample Teatre. Actualment, compagino la docència amb 

el llançament del meu primer projecte personal: ÀNTEROS, 
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Claudia Nogués
Jo tinc l’ànima partida en dues professions. Per una banda sóc 

actriu i cantant, i per l’altra sóc Assistent Tècnic de Veterinària. 

Sí. Ja ho sé. No tenen gaire a veure l’una amb l’altra (riu.)

Com actriu he participat en algunes obres corals com Run like 

a Girl de l’Helena Tornero i Robats de Martí Torras. Al 2015 

vaig formar part del cor de La Nit de Musicals al Teatre Grec i 

he gravat un vídeo promocional amb Dagoll Dagom per a una 

campanya d’Òmnium Cultural.

Sílvia Sonet
Com a actriu he actuat a Robats de MartÌ Torras i Deter-

gent, Somnifers i Huevos Rancheros de Pau Carrió.  També 

he participat a l’Assajar és de Covards un parell de vega-

des, una experiència refrescant i extremadament diverti-

da que organitzen al Teatre Tantarantana un cop al mes.  

Últimament, he format part de projectes com a dramatur-

ga i directora com per exemple una adaptació d’Els Justos 

de Camus, una de L’Oncle Vània de Txèkhov, i actualment 

estic treballant en Leonce & Lena de Buchner. Formo part 

de Novaveu, un col·lectiu de joves amants del teatre que 

escrivim crÌtica d’arts escèniques sota el paraigües de Re-

comana.cat i durant molts anys m’he dedicat a la docència 

de la dansa i el teatre.
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”Els llumins s’esgoten 
però els somnis mai s’apaguen ”

“L’àvia m’explicava que al cel hi ha les persones que ens han 

deixat. Ens miren des de dalt del cel i observen què fem, ja 

que és el mateix que van fer elles fa molt de temps. Ens vigilen 

per veure si perseguim els nostres somnis, ja que un dia elles 

també els van tenir. Cada cop que somiem fem que una estrella 

brilli més i il.lumini la nit, com un llumí.”
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”Perquè tothom sàpiga 
què està passant”

/comunllumteatre

@com_un_llum

com_un_llum

Com un llum teatre

teatre.comunllum@gmail.com


