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TRAJECTÒRIA de  

1981-1984, Teatre de carrer “El Setrill”.                                                                
1984-1991, membre fundador de “Teatre Mòbil”.                                                            
1991, després de formar-se en tècniques de circ i de Pallasso amb Willi 
Colombaioni, Pierre Byland i Philippe Gaullier, empren el treball en solitari i realitza 
els seus muntatges sempre de creació pròpia com:                                           
FENOMENAL, premi “Rialles 98” Òmnium Cultural.                                     
STANDBY, millor espectacle “Fira Tàrrega 2000”.                                              
INVENTARI, millor espectacle “Mostra Igualada 08”                                               
GIRALLUNA, L’EMBOLIC, MINUTS,                                                                                  
LA GRAN A...VENTURA, Premi públic 2012 millor espectacle  "Castilla la Mancha", 
PAPERIPÈCIA, UNIVERSARI,                                                                                
CONTES AMAGATS, Premi millor interpretació FETEN 2019/ Gijón)                              
PLANETA  M.ART                                                                                                              
Director i coautor de 6 muntatges de “Teatre Mòbil”. (Tres dels quals premiats com a 
Millor espectacle, un Premi Rialles i  dos a la Mostra d'Igualada)                                           
Ha impartit com a docent, classes de clown a l'escola Timbal de Barcelona, a l'Aula 
de Teatre de LLeida i a l'Aula de Teatre de Manresa.                                                                                                                                                       
A la tele, intervencions setmanals: Paral·lel .TV3 98-99. Cosas que Importan. TV1 
99-2000. Animador del públic a PLATS BRUTS 1999                                                                                                                         
Narrador a l'obra EL PETIT SASTRE amb l'Orquestra de Cambra de Granollers                                                                                                                           
Menció d’honor al Festival de Pallassos, Cornellà 2000.                                                        
Premi Bages de Cultura, Òmnium Cultural 2001.                                                                    
Premi Sabatot Alegre, Setmana del Pallasso de Castellar del Vallès 2012                           
Membre de les associacions professionals TTP i CIATRE (FAETEDA). 

www.marcelgros.com 

http://www.marcelgros.com/�


 
 
 A propòsit de  

PLANETA  M.ART 
 
L’art ningú sap ben be què és, hi ha qui diu que serveix per tot, hi 
ha qui diu que no serveix per res... però em costaria imaginar un 
planeta sense art. 

Dins nostre hi ha un artista que pot crear un particular univers 
paral·lel, un planeta imaginari que ningú pot dir que no existeix 
perquè existeix, encara que només sigui dins la nostra imaginació. 

Si estàs observant, mirant , llegint, imaginant, somiant... Escolta 
els colors, mira la música, inventa paraules, juga a crear i crea 
jugant. Pots crear coses úniques.  

Com deia Marcel Duchamp... Artista és tothom qui sàpiga mirar. 

L'expressió artística posa en marxa tots els sentits: mirar, tocar, 
escoltar, ensumar, tastar...  

Abans de fer servir les paraules l'ésser humà va trobar totes les 
formes d'expressió possibles per comunicar-se: els gestos,els 
sons, les pintures, les representacions, la dansa,... és a dir es van 
descobrir totes les Arts. És així com ens passa a nosaltres 
mateixos de petits, abans de paraules ja fem servir gestos i sons, 
som capaços de fer gargots que quan tenim la possibilitat de 
verbalitzar el que són, els hi posem títol i tot! 

L'Art és inherent al ésser humà que es capaç d'utilitzar tots els 
seus sentits d'una manera racional, ja que té la capacitat de 
pensar, com que pensa té memòria, com que té memòria recorda 
sensacions, emocions, imaginacions... tot això barrejat amb els 
somnis, conforma un univers interior que té ganes de comunicar i 
ho fa d'una manera artística. 

PLANETA M. ART (No confondre amb el planeta Mart) és un 
planeta tan proper que és dins nostre, per visitar-lo has d'agafar el 
teu temps i tranquil·lament deixar-te portar pels racons de la 



memòria, deixant que els records se't barregin amb la imaginació i 
el somni,  per així crear una cosa nova. 

Abans de dibuixar el què es veu, l'Infant (L'artista més pur) és 
capaç d'expressar el seu món interior amb gargots que 
l'aprenentatge  i l'experiència aniran donant forma... Un món 
interior que farà que el sol i la lluna tinguin cara, que els objectes i 
les formes  guardin unes proporcions desmesurades... un estil que 
no es pot etiquetar en cap dels Ismes coneguts (surrealismes, 
cubismes, realismes...)  

Serà després de tota l'experiència  que amb els anys l'Infant tindrà 
necessitat i ganes de captar el què es veu, és a dir , de copiar.  

En l'espectacle Planeta M.art em poso al nivell de l'Infant a l'hora 
de jugar seriosament, de debò. De no copiar i intentar inventar-me 
el meu Planeta interior. 

Deixant que l'inconscient em porti a través del record d'un conte 
xinès, d'un ninot de neu, de les olors i els sorolls de la casa i el 
carrer on vivia quan era petit, la cançó de la floreta i de la mosca, 
de la "papafera", el ninot de paper, d'un somni... d'un dibuix... Quin 
desori,no? però és això mateix el què em passa a sota del barret...  
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PLANETA  M.ART 
SINOPSIS 
 
Sota del barret hi tenim el magatzem dels records, les emocions, 
les imaginacions... quan ens volem comunicar... comença l'ART. 

Les persones abans de fer servir paraules ja dibuixaven. 

Al Marcel li agrada molt dibuixar i com que es pot dibuixar el què 
veus, el què imagines, el què somies i el què t'inventes... s'ha 
inventat un Planeta amb cases, coses, animals i personatges 
dibuixats. 

Donant corda als records ha trobat un conte xinès, un ninot de 
neu, la casa i el carrer on vivia quan era petit, cançons, objectes,...  

El Planeta M.Art , és un Planeta imaginat, un Planeta dibuixat on 
tothom hi és convidat. Tu pots ser protagonista perquè no oblidis 
mai que tu també ets artista! 

Com deia Marcel Duchamp... Artista és qui sàpiga mirar! 

 



 
 

FITXA ARTÍSTICA 

PLANETA  M.ART 
 
Autor, director i intèrpret: MARCEL GROS 
Grafismes escenogràfics i objectes inventats: MA A MA 
Construcció en cartró: A9 cartró 
Serralleria: Josep Hergueta 
Disseny d’il·luminació: XAVIER AMAT 
Música original: M du Midi 
Vestuari: "Señor"  
Auxiliar de serveis: MAITE ORRIOLS 
Fotografies: MARC VILA i JOAN SALA 
Fun Graphic: MICADEPOC 
 
Agraïments molt especials: Teatre de l'Aurora d'Igualada 
pel seu acolliment, a l'Oriol de la Cia Pepa Plana per la 
roda del temps, a tots/tes els/les artistes que ens han fet 
arribar les seves creacions artístiques. 
 
Durada de l'espectacle: 50 minuts  
Espectacle per a públic familiar, a partir de 3 anys 
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PLANETA M.ART 
Com he fet l’espectacle?: 
 
UN ESPECTACLE SENZILL, CLAR I ELEMENTAL... 
  
Podríem dir que es tracta d'una "Comicatúrgia". 
Així com dramatúrgia significa l'art de composar i representar una 
història en un escenari, "comicatúrgia" és l'art de composar i 
representar una història en un escenari on s’utilitza l’humor no 
com a finalitat sinó com a vehicle de comunicació. 
 
Com tots els meus espectacles, aquest no està escrit prèviament, 
sinó que s’elabora dia a dia, en un procés d’assajos ja a dalt de 
l’escenari, a partir d’una primera idea. 
 
En principi el què tenia clar era que volia parlar de l'Art... vaig 
començar  a documentar-me, llegir i veure tot el què els adults 
considerem art... museus, exposicions, història de l'Art... tot i 
centrant-me en els creadors dels últims 100 anys vaig veure que 
fer un catàleg, inventari o com a mínim una relació dels/les artistes 
reconeguts/des ja existents, era una tasca que no es corresponia 
amb el format teatral perquè hi ha altres formats que poden 
mostrar i explicar l'art dels creadors/es ja consagrats/des d'una 
manera més exhaustiva i il·lustrada. 
 
No volia fer servir cap mena de projecció ni estri informàtic per ser 
fidel al meu principi de "amb el mínim donar el màxim". 
 
Per això vaig optar per tractar l'Art com la manifestació més 
espontània del ésser humà quan es disposa a comunicar-se, ja 
sigui d'una manera gestual, musical, plàstica o verbal.  
 
I quins són els creadors més espontanis?... els infants 
 



Al marge de qualsevol corrent artístic l'Infant com a creador lliure, 
pren l'Art com un joc per expressar-se i barreja lliurement la 
realitat i la imaginació. 
 
He hagut de fer l'exercici de posar-me a jugar com ho fa un infant, 
seriosament, de debó, per desempallegar-me de prejudicis i 
formalismes. 
 
L'exercici ha valgut la pena i he gaudit com mai en la creació 
d'aquest espectacle ja que crec que he visitat realment el Planeta 
M. Art... Ara el què miro de fer és transmetre la meva experiència. 
 
Assajo a dalt de l'escenari...  i les idees que dono per bones les 
vaig anotant en una llibreta...I cap al final del procés, recullo totes 
les idees que ja han estat provades en escena i dono forma al 
guió provisional de l’espectacle. Assajos i més assajos porten a un 
procés de tria i un dia no saps com s'ordena tot el què volies 
transmetre i es converteix en l'espectacle 
 
Seguint la tradició dels pallassos que sovint són els autors i 
directors de les seves pròpies obres, també m’agrada participar 
activament en la confecció dels elements escenogràfics, objectes 
inventats i paisatges musicals. 
 
Un cop l’espectacle ja està acabat, requereix d’una part tècnica  
que forçosament és necessari tenir en compte, per obtenir un bon 
resultat, necessito una persona que estigui a l'altra banda  
controlant el so i les llums perquè jo pugui fer la meva feina a dalt 
de l’escenari. 
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propostes de treball 
PLANETA M.ART 
 
Els sentits i les capacitats del cos 
 

 
 
Tenim ulls per mirar, orelles per escoltar, nas per olorar, la boca 
per parlar, per tastar,  les mans per dibuixar, per abraçar i els peus 
per dansar, per córrer i caminar... 
 
Fer notar que els sentits són molt importants per a captar l'entorn 
- Aprendre a mirar: donar la importància que es mereix el 
fet de mirar, d'observar, no ni ha prou en veure, mirar bé és tot un 
aprenentatge... agafar el teu temps i verbalitzar el què es 
veu...podem fer-ho amb objectes, persones, fotografies, 
dibuixos, obres d'art...  
- Quina forma té? 
- Quina textura? 
 



 
- Quin color? 
- Coneixes altres coses que tinguin aquest color? 
- Això que veus, quina sensació et dona?  t'agrada, et molesta, et 
fa por... 
- Fem un exercici especial: 
Tancarem els ulls, a veure que es veu!... què 
t'imagines! ho pots explicar... ho podries 
dibuixar?... et pots imaginar els colors?...  et pots imaginar les 
formes?... pots recordar les coses que has vist?... 
pots imaginar coses que no has vist mai?... 
inventar-te arbres, flors, animals, personatges, cases, naus, 
cotxes, bicicletes, rius i muntanyes... et pots inventar tot 
un planeta... 
 

 
 
- Per cert, què és un planeta?  
- Nosaltres vivim en un planeta, com es diu? 
 
 
Ara nosaltres volem inventar un planeta nou, 
un planeta imaginat... un planeta dibuixat. 



- Com són els animals d'aquest planeta? 
- Com són els seus habitants? 
- Com són les cases? 
- Com són les muntanyes, els rius, els arbres, les 
flors? 
- Com són els cotxes, els vaixells, els avions... ? 
- Com són les escoles, les fàbriques, les botigues? 
 

 
 
La millor manera que hi ha per representar-ho 
és l'ART. 
 
- Es pot dibuixar, fer escultures, retallar, 
enganxar, fer servir formes, línies, textures i 
colors per fer creacions artístiques, després farem 
servir paraules per donar les explicacions oportunes ja que tothom 
alhora de mostrar el seu dibuix haurà de posar un títol i 
explicar el què és!...  
 
 
 
 



 
 
- Crear el racó del Planeta M. Art  
 
Perquè l'activitat tingués un recorregut en el temps, fins i tot 
comparant el curs de l'Any del Planeta Terra amb aquest que ens 
estem inventant: 
- Com són les primaveres al planeta M.art? 
- Com són les tardors, els hiverns i els estius? 
- Quines festes es celebren i com ho fan al Planeta M.art? 
 
 

 
 
 
Tenim ulls per mirar, orelles per escoltar, nas per olorar, la boca 
per parlar, per tastar,  les mans per dibuixar, per abraçar i els peus 
per dansar, per córrer i caminar... 
 
Podem fer una cosa que els altres animals no poden fer... 
Podem pensar... dins del cap hi tenim el magatzem 
dels records, les emocions, les imaginacions, els 
somnis... i tot això ho podem expressar a través dels gestos, les 
paraules, els sons, els dibuixos, les escultures...  
 



L'ésser humà per expressar-se va inventar l'ART! 
 
Com deia Marcel Duchamp, "artista és qui 
sàpiga mirar" 
 
l'Infant és l'artista en estat pur i pren l'Art com un 
joc. 
Crear un ambient propici perquè l'Infant pugui expressar-
se sense interferències , ni estereotips perquè es pugui 
expressar lliurement... alhora que aprengui a respectar tant la 
seva feina com la dels altres. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
Si feu dibuixos, escultures, collages... que 
facin referència al Planeta M.Art...  
Podeu fer fotos i enviar-les al meu correu 
electrònic: marcelgros@marcelgros.com  
o compartir-les a Instragram: #planeta_m_art 
 

 
 
 
 



  PLANETA  M.ART 
MOLT IMPORTANT 

El sol fet d’assistir a la representació d’un espectacle teatral és ja 
de per sí una experiència pedagògicament positiva. 

Es tracta d’una activitat que requereix una atenció i un 
comportament adequat per poder gaudir del fet teatral. 

La creativitat, l’emotivitat i la empatia, que són valors 
imprescindibles per l’educació integral de les persones, es 
manifesten en l’activitat teatral ja que permet vincular el llenguatge 
cultural i artístic amb l’educació d’una manera rigorosa i a la 
vegada lúdica. 

Estarem d’acord que socialment fan falta adults capaços de 
produir, difondre o simplement consumir productes culturals amb 
racionalitat i criteri. És per això que és imprescindible que des de 
la infantesa s’eduqui la curiositat vers el fet cultural. 

El fet teatral porta implícit que l’espectador ha de respectar tant els 
professionals que es troben a l’escenari com els altres 
espectadors, per això guardar silenci durant la representació i al 
final els aplaudiments també formen part d’aquest fet teatral. 
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