


presentació

‐ Pepa & Pili, les venedores de cactus és un espectacle de carrer per a públic familiar,
una comèdia que barreja dosis d’humor amb crítica social, tant necessària en el
moment que vivim.

‐ Les protagonistes són dues àvies entranyables i divertides que interactuen amb el
públic i se’l posen a la butxaca amb la seva frescor, les seves batalletes i el bon rotllo
que transmeten.



‐ El muntatge és de petit format i
està pensat per espais exteriors
(fires, mercats…) però també es
pot fer en espais interiors
(biblioteques, sales polivalents,
teatres...).

‐ L’espectacle ha estat seleccionat
dins la convocatòria de
residències de Testimoni Escènic i
va fer la primera funció el 25 de
març de 2018 a Gironella.



SINOPSI
És dia de fira i aquest any ha aparegut una nova paradeta.                  

Les venedores són la Pepa i la Pili, dues àvies que venen cactus de 
tela. Porten quilòmetres d'anys recorrent el món i han viatjat per 
llocs tant estrambòtics com un planeta sense punta. Aviat, però, 

descobrirem que on realment volen arribar és al fantàstic Planeta del 
Demà, un planeta on no hi tenen lloc les reixes d’una presó, les 

baralles a l’escola o la corona del rei. 



Fitxa artística

‐ Text: Creació col·lectiva
‐ Direcció: Míriam Puntí
‐ Intèrprets: Maria Ballús i Mar Solà
‐ Escenografia: Míriam Puntí
‐ Disseny gràfic: Mònica Casamor

‐ Espai: Carrer
‐ Durada: 35 minuts
‐ Públic: Familiar (a partir de 4 anys)
‐ Idioma: Català
‐ https://vimeo.com/295667245

https://vimeo.com/295667245


NECESSITATS TÈCNIQUES 

• Espai exterior recollit
• Material de so: 

- 2 micros de diadema o corbata
- Altaveu amb 3 entrades: 2 de micros + 1 
d’àudio

• Temps de muntatge: 1 hora
• Temps de desmuntatge: 30 minuts



TRAJECTÒRIA DE LA COMPANYIA

GIRA REALITZADA

• Gironella (març 2018)
• Sallent (abril 2018)
• Santpedor (maig 2018)
• Prats de Lluçanès (juliol 2018)
• Sant Salvador de Guardiola (agost 2018)
• Santa Maria d’Oló (d’agost 2018)
• Sant Feliu Sasserra (setembre 2018)

GIRA REALITZADA

Hey soul sister
• Microteatre Barcelona (abril 2017)
• Festival Píndoles (juny 2017)
• Teatre de Butxaca Ciutadella (setembre 2017)
• Festival RBLS Barcelona (novembre 2017)
• Tast d’espectacles (novembre 2017)
• Festival Test (tardor 2017)
• Gira Píndoles (2017-18)

Pepa & Pili, les venedores de cactus és el segon espectacle de la companyia Farràs, que el 2017 va estrenar la
peça Hey soul sister i ha fet gira per Catalunya i les Balears.
Es tracta d’un muntatge de carrer, amb nova dramatúrgia i amb allò que tant les caracteritza: Un llenguatge
fresc, proper i la capacitat d’arribar per igual a les generacions més joves i les que no ho són tant.



Galeria d’imatges



“
Mar Solà: 675 449 886                         
Maria Ballús: 686 879 064

venedoresdecactus@gmail.com

http://ciafarras.teatre.cat/
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