
A TENTIPOTENTI
Dijous, 30 de març de 2023

11.00h - concert escolar / 20.00h - públic en general
Gran Teatre de la Passió



Idea original: Fadunito i OA2 Produccions
Direcció escènica: Fadunito 

Direcció de màscara: Luzie Ackers 
Direcció musical: Jordi Castellà 

Vestuari: Susagna Navó 
Disseny gràfic: Marketing Humano 

Dossier pedagògic: Iban Beltran 
Fotografia i vídeo: Marc Castellà 

Producció: Eix Creatiu 
Tècnic d’il·luminació: Dídac Fabregat 

Tècnic de so: Marc Llovera i Gerard Cortadellas
Escenografia: Xavi Badia - La Gàrgola, Alba Cuñé i Càlidos 

Actors: Ferran Orobitg i Ivan Alcoba 
 

Músics 
Violins: Joan Marsol i Marta Roselló

Viola: Aurora Matías 
Violoncel: Laura Juanco

Contrabaix: Roger Azcona 
Piano: Marc Castellà

Flauta: Míriam Cortada 
Oboè: Andrea Budau
Clarinet: Víctor Lleixà

A tentipotentiEix Creatiu
Eix Creatiu és el fruit de la unió de dos empreses culturals: la Companyia de 
Teatre Fadunito i l’empresa de producció tècnica i management musical OA2 
Produccions.

En aquesta aventura que comencen ara plegats, s’uneixen més de 20 anys 
d’experiència artística de Fadunito amb més de 20 anys d’experiència de pro-
ducció tècnica de OA2 Produccions. El resultat: una idea, una manera de fer i uns 
objectius assentats sobre unes bases d’excelència creativa.

Aquesta unió té com a objectiu crear, produir i dirigir espectacles originals i 
innovadors per assolir conjuntament un nivell més enllà i poder presentar al 
públic una oferta excepcional.

http://www.eixcreatiu.cat/a-tentipoteni/

Jordi Castellà, director musical
Jordi Castellà és un pianista i compositor nascut a Cervera. Va estudiar música 
al Conservatori d’aquesta ciutat i va completar la seva formació al Conservatori 
Superior de Música de Barcelona amb els mestres Jordi Vilaprinyó i Miquel Farré. 

Ha actuat com a solista en sales prestigioses com el Palau de la Música Catalana 
i el Gran Teatre del Liceu, i ha col·laborat amb orquestres com l’OBC i l’Orquestra 
Nacional de Lituània. També ha obtingut diversos premis per les seves composi-
cions, incloent el premi Catalunya de Composició Coral i premis Clavé. 

Actualment, combina la seva activitat concertística amb la docència i és pianis-
ta de repertori del Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida i de la 
Càtedra Internacional Emili Pujol de Cervera. A més, és el fundador i director de 
l’Orquestra de Cambra de la Catalunya Interior.


