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L’aneguet lleig
(un viatge interactiu musical)

Espectacle

L'aneguet lleig és l'adaptació 

d'una obra clàssica sobre un 

tema actual i vital per als més 

petits. Els nens són testimonis 

d'excepció del viatge musical del 

nostre simpàtic protagonista: 

canten, es diverteixen i aprenen 

d'aquesta singular història.

Un aneguet és rebutjat per la 

seva família adoptiva. Li diuen 

que és lleig i es riuen d'ell. Amb 

tristesa, decideix emprendre 

un viatge per trobar una 

família que l'estimi tal com és. 

durant aquest viatge passarà 

per França, Grècia, Rússia i Xina, i es 

trobarà tot un seguit de personatges que li faran 

passar estones divertides i alguns més angoixants. 

Coneixerà aus simpàtiques, aus carronyeres i aus 

completament boges, però tots faran que l'aneguet 

tingui un viatge ple d'aventures.

Espectacle infantil musical per a tota la família, 
versió del clàssic conte de Hans Christian Andersen
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Mama ànec: 
Amb ella comença la nostra història. És una 
mare molt nerviosa i alterada pel fet que està 
esperant que neixin els seus fills. Durant l'espera 
es trobarà un ou abandonat i ho ha de posar 
en el seu niu.

L’aneguet lleig: 
És el nostre protagonista, aventurer i decidit a buscar una 
família que sigui com ell i vulguin compartir la seva vida. 
Passarà bons i mals moments però, ho aconseguirà?

Pollets: 
Es convertiran en 
els germanastres 
del nostre 
protagonista, 
Seran molt 
antipàtics i 
grollers fins que 
aconsegueixin 
fer-lo fora del seu 
costat.

Els protagonistes de la història
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Senyor Corb: 
És el dolent de la història. Perseguirà al nostre 
protagonista durant tota la història intentant 
menjar-se'l, ho aconseguirà?

Monsieur Roquefort: 
És una cigonya. Un personatge parisenc al mil per mil. Li 
agrada la pintura, i aprofitar i gaudir cada minut lliure de 
la seva vida, ja que el seu treball l'obliga a viatjar molt d'un 
costat a un altre.

Senyor Oliver: 
És un mussol. És el 
típic vell setciències 
que intentarà de 
totes totes ajudar al 
nostre protagonista. 
Encara que al ser un au 
nocturna, serà difícil 
parlar amb ell ja que 
es va quedant dormit 
mentre parla.
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Boix y Teka: 
Són dos picots. Es 

convertiran en uns dels 
millors amics que farà 

el nostre protagonista. 
Són dos personatges 
als quals els encanta 

viatjar per tot el món, 
i acompanyaran a 

L'aneguet durant una 
etapa del seu viatge.

Fredy: 
És un voltor. Una mica curt de vista i 
molt despistat, pot arribar a oblidar com 
es diu. Com que és una au carronyera, 
pot ser que vulgui menjar-se el 
protagonista.
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Pare cigne: 
Aquest personatge és molt zen, 
protector de la seva família i pare 
exemplar.

Senyoreta 
Cigne: 
Molt maca i 
dolça, transmetre 
un sentiment 
nou al nostre 
protagonista: 
l'amor.
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Aneguet Lleig:   David Ávila

Mare Ànec, Boix, Volto i Sta. Cigne:  Chanel Terrero

Pollets, Cigonya i Corb :  Albert Gracia

Pollets, Teka, Mussol i Pare Signe: Enrique Perez Mata

Repartiment
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Fitxa Tècnica  
i Artística

Text: 
Albert Gràcia

Mùsica: 
David Ordinas

Direcció: 
David Ávila i Albert Gràcia

Producció Musical: 
David Avila

Producció: 
Natalia Quintanilla

Coreografia: 
Chanel Terrero

Disseny Vestuari: 
Nidia Tusal

Confecció Vestuari: 
Julio Celio
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RIDER I INFORMACIÓ

Rider tècnic:

Curada Espectacle:
55-60 min.

Edat recomenada: 
2 - 10 anys

Dos ambientes generales  (PC)
1 recorte (RC)
Contras Pares (P)

EQUIPO DE SONIDO MINIMO DE 500w
conexion para 4 micros inalambricos
reproductor de MD con autopause
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RAIDER:                       L’ANEGUET LLEIG
                                  (UN VIATGE MUSICAL)                  
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Per contactar amb nosaltres

devdavila@gmail.com

David Ávila 
609 284 863

www.tgracia.net


