
ELS HOMENETS
D E  L A  C O M P A N Y I A  H O M E N O T S

ELS HOMENETS és un concert? SÍ 

ELS HOMENETS és un espectacle? També! 

És un show energètic per a tota la família amb música en

directe, titelles i moltes pallassades perquè la diversió sigui

present en tot moment.  

Un cabaret de cançons populars passades pel sedàs del rock,

el blues o el swing i presentat amb la bogeria d'un showman

que farà divertir a tothom amb les seves entremaliadures. 

Un caos controlat on tot pot passar i tot és possible!

QUÈ ÉS?

L'ESPECTACLE
ELS HOMENETS és una creació a partir de la

recerca entre música popular, el clown i

l'animació amb l'objectiu de passar una bona

estona en família divertint-se, ballant i rient tots

plegats. 

FITXA ARTÍSTICA
Idea original, guió i composició musical:

Companyia Homenots  

Intèrprets: Ignasi de Muntanyola, Jordi

Comasòlivas, Juli Piris i Jordi Font  

Direcció artística: Jordi Font 

Direcció musical: Ignasi de Muntanyola, Jordi

Comasòlivas i Juli Piris  

Vestuari: Judit Soler  

Construcció titelles: Carlos Gallardo  

Vídeo: Nina Solà i Julia Giròs 
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www.companyiahomenots.com

INGREDIENTS
Música en directe; un guitarrista, un baixista i

un bateria uneixen el seu talent per portar-nos

les cançons populars infantils, tals com en Jan

Petit o la Mosca, passades a gèneres més

contemporanis com el rock, el blues o el

swing. El ritme de les cançons farà moure

petits i grans! 

Clown/Showman: com si d'un cabaret es

tractés, un presentador histriònic de vegades

patós i de vegades enginyós ens acompanyarà

en aquesta bogeria fins al final. A través de

gags absurds i/o escenes de participació el

públic es veurà immers en un món boig i

surrealista. 

Teatre Visual: els músics i el clown no estan

sols! Titelles i objectes estaran presents per

acompanyar les cançons i les escenes

còmiques per fer gaudir des del més petit fins

el més gran.  

CONTACTA AMB NOSALTRES
Correu electrònic: info@companyiahomenots.com 

Telèfon: 693.719.107 (Ignasi) 

www.companyiahomenots.com
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COMPANYIA HOMENOTS
"La Companyia Homenots va néixer el juny de 2015 quan

l'Ignasi de Muntanyola va decidir fer un canvi radical a la

seva vida. Va abandonar una feina estable i va fer-se

professional d'allò que ja feia a hores perdudes i que

més li agradava: tocar la bateria i jugar amb els més

petits de la família. Fundar la Companyia Homenots va

suposar la culminació d'un projecte llargament somiat i 

un salt al buit sense xarxa.  

Els primers passos de la Companyia Homenots foren

amb l'Ignasi com a únic membre fent de contacontes en

escoles i biblioteques però calia més, calia buscar noves

formes d'expressivitat que impliquessin els nens i les

nenes en formats més amplis però amb la música com a

eix central. Va buscar músics que l'acompanyessin,

incorporant en Jordi Comasòlives que ja tenia en ment

un projecte infantil amb animador. Però el salt definitiu

fou la incorporació de Jordi Font, la seva aportació ens

va donar frescor i el seu llenguatge teatral va fer

evolucionar els projectes de la Companyia en direccions

insospitades ajudant-nos a assolir el nostre objectiu.  

La Companyia Homenots us vol convidar a viure una

experiència junts on tots i totes siguem iguals, on el nexe

que tinguem en comú siguin les ganes de passar-ho bé. I

si ens en sortim, si posem a la motxilla dels nens i les

nenes, dels pares i de les mares, una engruna de felicitat

i de consciència, haurem aconseguit la millor fita de

totes: fer del món un lloc millor on viure.


