


LUBBERT és el segon treball en solitari de l'actor i clown Inda Pereda. 

S'estrena en el London Clown Festival 2018 per a posteriorment ser programat a la Sala
BARTS de Barcelona i prorrogat a causa de l'èxit de públic i crítica aconseguida.

LUBBERT, des de maig de 2018, està girant per festivals i teatres internacionals;
Festival Internacional Eccentrici (Itàlia), Nova York Clown Theater Festival (Estats Units),
Postcards Festival en el Jacksons Lane (Anglaterra), Festival Internacional Manicómicos,
Arthaus Festival (Alemanya) i Festival Topaklown, entre d’altres.

Títol: LUBBERT
Gènere: Comèdia gestual - Teatre físic - Clown.
Durada: 60 min.
Públic: 16+
Teatre: Petit a mitjà, capacitat 50-400 espectadors/es.
Escenografia: La peça no requereix cap escenografia.
Companyia en ruta: 1 actor + 1 tècnic.

INTRODUCCIÓ

Trailer Vox pop

https://youtu.be/Uanut3MOkuQ
https://youtu.be/FCJ2nmJQCDI


Abans que els jardins de l'Edèn fossin trepitjats per Adam i Eva, Déu, tingué un pla...

Coneix a Lubbert Dash, el primer esbós d'ésser humà a la terra.

Lubbert ens obre les portes del Jardí de les Delícies i convida al públic a endinsar-s’hi. El
viatge a través d'aquest jardí serà un descobriment de si mateix i del nou món que
l’envolta. S'adonarà de les seves fortaleses, febleses i necessitats; les mateixes que el
portaran a un joc insaciable on explorar mons imaginaris plens de personatges
grotescos, situacions absurdes i imatges surrealistes.

Durant el viatge el públic és partícip d'una revolució de polls, de sorprenents ressons en
una cova, de l'accés a una singular festa i d'una, més que curiosa, litúrgia.

I finalment... som tan diferents a aquest primer esbós gairebé humà i ple de defectes?.
Hem canviat tant?

LUBBERT és el nou i delirant espectacle de comèdia gestual d’Inda Pereda, inspirat en
el quadre "El Jardí de les Delícies" del Bosco.

SINOPSIS



LUBBERT és un espectacle de comèdia gestual, moviment, interacció amb el públic i
dosi d'humor negre, creat, dirigit i interpretat per l'actor i clown Inda Pereda.

Sense paraules i usant el llenguatge universal del gest, LUBBERT arriba a un públic
internacional. Ens parla amb humor, atreviment i sense embuts de temes com les
passions humanes, la moral i el constant oblit del medi ambient que ens envolta. Un
còmic reflex que posa en evidència les incongruències i contradiccions de l'ésser humà.

Amb una visió actualitzada i contemporània, LUBBERT pot recordar l'humor gestual de
companyies com Umbilical Brothers, Yllana o Tricicle. A LUBBERT es fusiona el clown, la
mímica i l'humor bufonesc per arribar a un nou estil de comèdia tècnicament acurada i al
mateix temps desenfadada, que sorprèn i fa gaudir al públic jove i adult.

LUBBERT és un espectacle de sala amb una dramatúrgia estructurada per escenes
independents. Això permet oferir una versió de carrer i una versió per a gales depenent
de les necessitats de l'acte on sigui programat.

Segon lliurament d'una trilogia que s'inspira en peces d'art clàssiques, LUBBERT beu del
quadre "El Jardí de les Delícies" del Bosco (Museo del Prado, Madrid). Una enigmàtica i
intrigant pintura, que des del segle XV ha captivat a artistes de diverses disciplines i de
tot el món.

POSADA EN ESCENA



“Deliri escènic!
Un espectacle proper i divertidíssim.”

TEATRE BARCELONA

“Inda Pereda em va fer riure, esbufegar, desternillar-me i recargolar-me a la butaca.”
RED BASTARD

“Enginyós, extravagant, imaginatiu, evocador i molt, molt divertit.”
A YOUNGER THEATRE

“Embogit i totalment sorprenent.
Mestre en el seu treball!”

THEATRE BUBBLE

“Un recorregut gestual impresionant! Un artesà i professional com Pereda suposa un buf
d' aire fresc, revelador i actual."

EN PLATEA

“Paròdies i gags surrealistes, absurds i fins i tot grotescos però sobretot divertidíssims”
MEMBRE DEL PÚBLIC

LA CRÍTICA



Resum de requeriments bàsics que es necessiten

Espai escènic mínim:
6x4mts.

Requeriments d'àudio:
taula de so, reproductor de so.

Requeriments de llum:
consola amb gravat de memòries.

Personal tècnic:
1 tècnic/a de Sala.

Temps de muntatge i desmuntatge:
5h muntatge / 30min desmuntatge 
(La Cia. no utilitza escenografia ni atrezzo).

FITXA TÈCNICA

Fitxa Tècnica
completa

https://drive.google.com/file/d/1-YD0t_DK0W1nJBVqJeyh8F_2SNgtjBGP/view?usp=sharing


Idea, direcció i interpretació:
Inda Pereda

Coreògrafa: 
Laura Obiols

Disseny vestuari: 
Alba Gabarró

Disseny llums: 
Meritxell Pérez

Disseny poster: 
Marc Ávila

Fotografia: 
Justin P. Brown
Josep Tobella

Mirada externa:
Flavia Bertram

Margherita Franceschi
Mariana Tucci

FITXA ARTÍSTICA



Inda Pereda és actor, clown, director i formador. Des de 2016 crea els seus propis
espectacles essent TRAPPED i LUBBERT les dues primeres obres d'una trilogia.

Inda Pereda neix a Vilafranca del Penedès (Barcelona), i es titula com a Intèrpret de
Llengua de Signes, dominant així la comunicació a través del gest. Posteriorment es
postgradua en Teatre Físic i Creació Teatral a LISPA (London International School of
Performing Arts), pedagogia Lecoq. Continua formant-se amb John Wright, Gabriel
Chamé, Christine Rossignol, Philippe Gaulier, Angela de Castro, Grzegorz Bral… entre
d’altres.

A Anglaterra va treballar com a
actor i creador en elencs
internacionals de diverses
companyies de teatre físic i
comèdia com a Teatro en Vilo,
EastEnd Cabaret, Seemia Theatre,
Normal Love, Nuve Nueve Physical
Theatre, Carolyn Defrín, Concert
Theatre, etc. Experiències, que el
nodreixen com a artista i el duran a
actuar en el Sadler’s Wells i el
Southbank Centre de Londres. Avui
dia col·labora com a clown a Cia.
La Tal.

Actualment a més de girar amb
LUBBERT, Inda Pereda també es
dedica a dirigir i impartir cursos.

INDA PEREDA



Inda Pereda
+34 667 08 69 56

inda@indapereda.com

CONTACTE

www.indapereda.com

http://indapereda.com/
https://www.facebook.com/indaperedapage/
https://www.instagram.com/indapereda/
https://twitter.com/indapereda?lang=ca
http://indapereda.com/

