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Pell de llarinté, cua de tiré és un espectacle realitzat amb la col·laboració d’Espai Àfrica-
Catalunya i destinat als infants a partir de cinc anys. Un espectacle, divertit i enginyós, ple de 
ritme, que dóna a conèixer l’imaginari de la cultura mandinga, a través d’una celebració 
universal, que uneix cultures, com és la festa pel naixement d’un nou membre de la 
comunitat.  
 
Es tracta d’una adaptació lliure d’un conte mandinga que va introduir al nostre país el 
contacontes senegalès Koumera Dlakhaby.  
 
Una companyia jove,  amb intèrprets de diferents procedències, que apropa als espectadors 
menuts  disciplines teatrals diverses com la música, la dansa i el text.  
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A través dels amics d’Espai Àfrica-Catalunya, vaig 
conèixer en Koumera Dlakhaby, un contacontes 
senegalès que l’any 2003 va publicar en català Pell de 
llarinté, cua de tiré, un conte mandinga ambientat a 
Diakha Madina, a la selva de Niokolo-Koba. Quan vaig 
sentir aquesta història en una de les sessions que en 
Koumera ha compartit amb petits i grans en escoles, 
biblioteques i casals d’arreu del país, de seguida vaig 
pensar a traduir-la al llenguatge teatral i, d’aquesta 
manera, compartir amb el pública català una rondalla 
que forma part de la tradició de molts dels nostres 
veïns d’origen africà. 
Diakha Madina és un petit poblat del Senegal que fa 
frontera amb Mali. Els seus habitants són de l’ètnia 
mandinga, que ha sabut mantenir vives les seves 
tradicions, especialment la música. El poblat no té ni 
electricitat, ni aigua corrent, ni carreteres, ni telèfon. 
Les famílies viuen en cabanes rodones i a la nit es 

reuneixen al voltant de petites fogueres per cantar i explicar contes. Aquestes i altres dades 
serveixen per contextualitzar el conte recollit per en Koumera, que recupera l’herència dels 
mandingues del segle XIII fins ara. 
Pell de llarinté, cua de tiré, que en català pot semblar un invent lingüístic, és un joc amb dues 
paraules mandingues: ‘pell de lleó, cua de girafa’. El conte és una al·legoria de la festa del 
naixement d’un mandinga i de la festa dels noms (bateig), que se celebren enmig de grans 
ballades en honor dels infants. Amb aquests elements el conte barreja la passió per obtenir 
una pell de lleó, animal emblemàtic de l’ètnia, i una cua de girafa. La pell, perquè faci de 
bressol del nadó. La cua, perquè acompanyi la festa dels noms. Tots aquests ingredients 
(festa, ball, alegria, naixement, cacera…) es reflecteixen en l’espectacle que ara presentem, 
que combina el fons fantàstic del conte i la realitat encara vigent avui de l’ètnia en el seu 
hàbitat tradicional. I per donar forma al muntatge, disposem d’una companyia jove composta 
per intèrprets de procedències diverses, que apropen als espectadors disciplines teatrals 
com la música, la dansa i el text. Tot plegat, per bastir un espectacle divertit i enginyós, ple 
de ritme, que conjuga la nostra tradició teatral amb una tradició oral mil·lenària. 
 
Moisès Maicas 
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Sinopsi 
 
A Diakha Madina, quan es fa de nit, 
grans i petits es reuneixen al voltant 
d’una foguera. Entre danses, cançons i 
rialles escolten boniques històries que 
els explica en Koumera. Ell coneix tots 
els contes mandingues; els ha après 
en milers de nits a la sabana, poblada 
de girafes i lleons. 
 
Pell de llarinté, cua de tiré, una de les 
rondalles que en Koumera comparteix 

a la vora del foc amb els seus veïns, narra la història de la Kumbà i en Mamadou, que viuen 
en un petit poblat de la selva de Niokolo-Koba, prop del riu Koo, al Senegal. La parella està a 
punt de tenir un fill, i estan tan il·lusionats, que faran el que sigui per complaure el seu nadó, 
com ara perseguir un lleó o la reina de les girafes. A la selva i a la sabana els dos 
protagonistes viuran mil aventures i peripècies i hauran d’aguditzar l’enginy per esquivar tota 
mena de perills. 
 
Autor      Conte tradicional mandinga recollit 
per Koumera Dlakhaby 
Direcció     Moisès Maicas 
Dramatúrgia     Anna Soler Horta 
Música      Sheila Garcia i Ivan Prades 
Actors  Nuria Cuyàs, Malcol McCartt¡hy, Tamara Ndong i 

Òscar Romera. 
Percussionista    Oumar Ngom 
Coreografia     Maria Garriga  
Il·luminació i escenografia  Daniel Gener 
Construcció de l’escenografia  David Sort  
Disseny de les màscares  Núria Mestres  
Realització màscares    Xavi Bonany 
Disseny gràfic    Anna Bohigas  
Producció     The Three Keatons 
      www.the3keatons.com 
 
Edat recomanada    A partir de 5 anys 
Idioma de l’espectacle   Català i mandinga 
Durada aproximada de l’espectacle 60 minuts 
 
Contacte distribució: 

 
 

Xavier  González Boix 
Tel 688 89 39 75 
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Email  xaviergonzalez@escenapart.cat 
 

MOISÈS MAICAS,  DIRECCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 

Llicenciat en filologia catalana per la Universitat de Barcelona. Ha treballat com a ajudant de 
direcció en muntatges de Fabià Puigserver, Lluís Pasqual, Rosa M. Sardà, Josep Muntanyès 
i Joan Font. Membre fundador de l’Aula de Teatre de l’Ajuntament de Mataró i de 
l’Associació Cultural Teatre Invisible. És professor del centre de formació teatral La Casona i 
de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). Ha estat guardonat 
amb el Premi Nacional Adrià Gual, juntament amb el Teatre Invisible, pel projecte de 
muntatge L’Alfa Romeo i Julieta i altres obres, de Josep Palau i Fabre. Ha col·laborat en 
diferents projectes escènics amb artistes plàstics com Jordi Colomer, Pep Duran, Toni Giró, 
Pere Noguera, Valère Novarina o Perejaume. Ha treballat com a director en diferents 
teatres de Barcelona, com El Maldà, la Sala Atrium, la Sala Beckett, la Sala Muntaner, La 
Seca - Espai Brossa, el Teatre Gaudí Barcelona, el Versus Teatre o el Teatre Lliure, entre 
altres. Alguns dels espectacles que ha dirigit són: El mariner i El banquer anarquista, de 
Fernando Pessoa; Cora i la magrana i El tren de cristall, d’Agustí Bartra; Cròniques de 
l’ultrason, de J. V. Foix; El funàmbul, de Jean Genet; El pop o la visió hyrkanesa del món, de 
Stanislaw Ignacy Witkiewicz; Quan serà pintada una escena de fons sense fi?, de Joan 
Brossa; Set portes, de Botho Strauss; El Dibbuq, de Xalomon An-Ski; La fira de l’amor: 
Poemes, cartes i cançons de Bertolt Brecht; El gran inquisidor, de Fiódor Dostoievski; 
Cadira, d’Edward Bond; 20 de novembre, de Lars Norén; Senzillament complicat, de Thomas 
Bernhard; Carta als actors, de Valère Novarina; Àlies Gospodin, de Philipp Löhle; Meitat i 
meitat, de Daniel Keene, El Drac d’Or, de Roland Schimmelpfennig; Shakespeare on the 
Beat; Lampedusa Beach, de Lina Prosa; Shaking Shakespeare, i Psicosi de les 4.48, de 
Sarah Kane, Premi BBVA de Teatre al millor muntatge teatral (2016) i a la millor actriu. 
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ANNA SOLER HORTA, DRAMATÚRGIA 
 
Llicenciada en traducció i interpretació, ha traduït al català obres de teatre, llibres de 
narrativa, d’assaig i de poesia i llibres de literatura infantil i juvenil. Una cinquantena 
d’aquestes traduccions han estat publicades. Per llengua d’origen, destaquen especialment 
obres en alemany d’Ingeborg Bachmann, Walter Benjamin, Hans Magnus Enzensberger, 
Hermann Hesse, Arthur Schnitzler i W. G. Sebald i, en el terreny teatral, peces de 
Thomas Bernhard, Bertolt Brecht, Philipp Löhle, Botho Strauβ i Roland Schimmelpfennig. De 
l’anglès ha traduït obres de Samuel Beckett, Edward Bond, David Mamet, Alan Bennett i 
Sarah Kane i, tota sola o en col·laboració amb altres traductors, ha traslladat també al català 
obres de Fiódor Dostoievski, Sándor Márai, Lars Norén, Valère Novarina i Fernando Pessoa. 
Ha rebut diversos reconeixements, beques i ajuts relacionats amb la traducció i la recerca en 
literatura i pensament contemporanis. El seu coneixement de les arts escèniques li ha 
permès assumir la dramatúrgia de diversos espectacles teatrals, sobretot en col·laboració 
amb el director de teatre Moisès Maicas. Fruit d’aquesta col·laboració són, per exemple, els 
espectacles Shakespeare on the Beat (Grec 2014) i Shaking Shakespeare (El Maldà, 2016). 
 
SHEILA GARCIA, MÚSICA 
 
Nascuda a Sabadell, realitza els estudis musicals als conservatoris de Barcelona i 
Granollers; els estudis de direcció coral, a la Federació d’Entitats Corals de Catalunya, i els 
estudis de pedagogia musical, a la Fédération Internationale d’Education Musicale Edgar 
Willems. Des de fa divuit anys es dedica professionalment a la direcció i a l’assessorament 
musical i vocal, la pedagogia musical, la creació de llibres de text i la formació de professorat 
musical arreu de l’Estat espanyol. En l’àmbit de les arts escèniques ha treballat, com a 
assessora i directora musical, en els espectacles Shakespeare on the Beat, un musical 
inspirat en A midsummer night’s dream (Grec 2014); Lampedusa Beach, de Lina Prosa 
(Teatre Akadèmia, 2014); Oh my God Barcelona! (El Maldà, 2016), i Shaking Shakespeare 
(El Maldà, 2016). Actualment és professora al centre d’educació musical Musics’son, escola 
de música que va fundar juntament amb el músic i pedagog Ivan Prades. 
 
IVAN PRADES, MÚSICA 
 
Nascut a Barcelona, va obtenir el títol de professor de solfeig i teoria de la música al 
Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona i va ampliar els estudis pianístics 
amb l’intèrpret Marina Rodríguez. L’any 1989 va iniciar els estudis de filosofia pura a la 
Universitat de Barcelona, mentre cursava pedagogia musical a la ciutat francesa de Lió sota 
el mestratge de Jacques Chapuis. Va obtenir el diploma de pedagogia musical de 
l’Associació Internacional de Pedagogia Willems a Lió l’any 1991 i el diploma didàctic de 
pedagogia musical de l’AIEM Willems a Majano (Itàlia) l’any 2007. Va ser cridat a formar part 
activa del seminari de recerca pedagògica del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. Ha realitzat concerts com a solista i pianista acompanyant arreu de l’Estat 
espanyol i de França i ha participat en directe en enregistraments sota la batuta de Romano 
Gandolfi, Uve Munt, Lazlo Heltay, Edmon Colomer, Alfred Cañamero, Ernest Martínez 
Izquierdo, entre altres. Va ser professor de l’Escola Infantil i d’Observació Pedagògica al 
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Conservatorio Superior de Música de Aragón fins al 2012 i formador en els cursos de 
formació del professorat en pedagogia musical de l’AIEM Willems. Actualment dirigeix el 
centre del qual és cofundador, juntament amb Sheila Garcia, Musics’son; és educador de 
l’Escola Sinaí de l’associació ARANI, i membre del grup de treball sobre metodologies de 
l’ensenyament de l’instrument al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
MARIA GARRIGA, COREOGRAFIA 
 
Es va formar en dansa contemporània a l’escola Area, de Barcelona. Ha fet diversos tallers 
amb Roberto Olivan, Marta Carrasco, Deltebre Dansa, Pau Aran (Pina Bausch), Mercedes 
Boronat, Àngels Margarit i Bebeto Cidra. Ha estat ballarina de la companyia Trànsit, de 
Maria Rovira (2004-2012), i ha participat en espectacles com El salt de Nijinsky. Ha treballat 
com a intèrpret gestual en la companyia Vainilla Lila, de Bertus Compañó. Ha fet animacions 
amb la companyia Artristras i la productora El Gran Mogol. Ha treballat com a assessora de 
moviment en espectacles d’Alba Sarraute, Moisès Maicas i Pere Anglas. És autora de 
Glofussss!, espectacle gestual (2014). Des del 2006 és professora de dansa i expressió 
corporal a l’Aula de Teatre de Mataró. 
 
 
DANI GENER, IL·LUMINACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA 
 
Format al Taller de Tecnologia de l’Espectacle, va començar a treballar a la desapareguda 
Sala Artenbrut de Barcelona. El 2005 va incorporar-se com a tècnic de sala al Versus Teatre 
de Barcelona, on va participar en vuitanta espectacles i tres gires. El 2008 va fer-se càrrec 
de la direcció tècnica del Versus Teatre i del Teatre Gaudí Barcelona; va realitzar els 
dissenys d’il·luminació, de vídeo i de so de les produccions d’aquests dos teatres. Va 
combinar aquesta feina amb treballs freelance de dissenyador de llums; ha treballat, entre 
altres, amb directors com Òscar Molina, Joan Frank Charansonnet, Joan Gallart, Ivan 
Campillo, Roger Pera, Lluís Elies, Abel Coll, Alain Chipot, Juan Ibáñez, Eles Alavedra i Ever 
Blanchet. Al principi del 2012 va deixar de col·laborar amb el Versus Teatre i el Teatre 
Gaudí. Actualment es dedica al disseny de llums per a Tacto Teatre, Bohèmia’s Produccions 
i Setdacció i col·labora puntualment amb altres companyies teatrals de Barcelona. En els 
darrers anys treballa habitualment amb el director escènic Moisès Maicas, com a il·luminador 
i director tècnic 
de muntatges com Senzillament complicat, de Thomas Bernhard; Carta als actors i L’acte 
desconegut, de Valère Novarina; Àlies Gospodin, de Philipp Löhle; Meitat i meitat, de Daniel 
Keene; El Drac d’Or, de Roland Schimmelpfennig; Shakespeare on the Beat (Grec 2014), i 
Shaking Shakespeare. 
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INTÈRPRETS 
 

NÚRIA CUYÀS, ACTRIU 
 
Llicenciada en art dramàtic, en l’especialitat d’interpretació, 
per l’Institut del Teatre de Barcelona. Va continuar els seus 
estudis al Rose Bruford College, de Londres, on va fer un 
curs d’interpretació de textos de Shakespeare, “Accent 
Dialect i Voice Shakespeare Verse”. Va participar en un 

taller de biomecànica teatral impartit per N. Karpov (Beca Prima del Teatro - Scuola Europea 
per l’Arte dell’Attore, San Miniato - Pisa). Ha cursat estudis de dansa contemporània i jazz 
amb Esther Sabaté (Espai Dansa Ramón Solé), dansa clàssica (Estudio Isadora - Berta 
Vallribera), esgrima teatral i acrobàcia, entre altres. Ha estudiat cant amb M. Dolors Aldea i 
solfeig, harmonia, flauta de bec i música de cambra a L’Arc - Can Ponsic. Ha participat en 
més de trenta produccions escèniques professionals, algunes de les quals són: Estranha 
forma de vida (direcció: Joan Maria Segura), Nit de reis, de Shakespeare (Cia. Els Pirates, El 
Maldà, direcció: Adrià Aubert), Reset (direcció: Xavi Morató, Miniteatres de Barcelona i gira), 
Bifurcació Moncada, de Jesús Moncada (direcció: Txell Roda, Almeria Teatre i gira), Roba 
estesa (direcció i dramatúrgia: Adrià Aubert i Núria Cuyàs, El Maldà i gira), Les golfes del 
Maldà (Cia. Els Pirates, direcció: Adrià Aubert, El Maldà), La gran duquessa de Gerolstein 
(direcció: Víctor Álvaro, Almeria Teatre i gira); Skribo, de Comediants (direcció: Joan Font); 
El mikado i Mar i cel, de Dagoll Dagom (direcció: Joan Lluís Bozzo i Joan Vives); La gran nit 
de Lourdes G. (direcció: Josep M. Miró i Cristina Clemente), i La flauta màgica, de Mozart 
(direcció: Bertrand de Billy, Joan Pons i Comediants, Gran Teatre del Liceu). 
 

 
MALCOM MCCARTHY, ACTOR 
 
 
 
Format al Col·legi de Teatre de Barcelona. Com a actor ha 
aparegut als videoclips Gratitud, de Damià Olivella, i Qué 
maravilloso, de De Cara a la Pared. Ha fet figuració per a cinema, 
a la pel·lícula Red Lights, de Rodrigo Cortés, i ha participat en films 
com El sordo i el barrio (2015) i Proyecto Lázaro, de Mateo Gil. En 
teatre ha actuat en El casament dels petits burgesos, de Bertolt 
Brecht; Tarzán: El Musical (Madrid); La estupidez, de Rafael 
Spregelburd, i L’onada (Teatre Lliure). 
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TAMARA NDONG, ACTRIU 
 
Graduada en art dramàtic per l’Institut del Teatre. Ha fet 
diversos cursos i tallers de dansa, veu, clown i cinema amb 
Alberto Velasco, Pere Sais, Andrés Corchero, Christian 
Atanasiu, Laya Martí, Andreu Raich, Juanjo Cuesta i Pepe Lú 
Guardiola, entre altres. Ha participat en els muntatges 
següents: Dance to Death (direcció: Alberto Velasco, Grec 
2016); With my wholeheartmindbody (direcció: Carlota Subirós); 

Romeo y Julieta (direcció: Christian Atanasiu, Experimental Theatre of Beijing); Vivo sin vivir 
en mí (direcció: Andrés Corchero, Teatre Alegria, Terrassa); La tempesta, de William 
Shakespeare (direcció: Jordi Basora, Institut del Teatre); Pren l’aire (Cia. Madeleine, XVIII 
Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual Reus i festival Die-Wo-Spielen, Stuttgart, 
Alemanya); Open Cabaret (direcció: Christian Atanasiu, Teatre Bravium, Reus, i Teatre 
Almazén, Barcelona), i Ubú Rei, d’Alfred Jarry (Grup de Teatre Celestí Bellera, direcció: 
Marta Garcia Otin; Teatre Ponent, Granollers, i Teatro María Guerrero, Madrid). 
 
 

 WILLIAM YAZAKI,  ACTOR 
 
1999-2002: Cantant de cor (Sankt Markus Kirke, Copenhaguen). 
2002-2008: Teatre amateur per a joves i nens (Frederiksberg Theater, 
Copenhaguen). 
2011-2012: Teatre i drama. Teatre físic (AFUK, Academy of Untamed 
Creativity, Copenhaguen). 
2013: Taller amb Boaz Barkan, dansa butoh (Copenhagen). Taller 
d’improvisació (Christiania, Copenhaguen). 

2013-2014: Curs a l’École Intertationale de Théatre Jacques Lecoq (París). 
2015-2015: Projecte de teatre (Christiania, Copenhaguen). 
2015-2016: Curs de Lecoq a Estudis Berty Tovias (Barcelona). 
 
 
 

OUMAR NGOM, PERCUSSIONISTA 
 
 
 
Percussionista. Professor de percussió i dansa en 
diversos tallers i stages a Dakar i Catalunya. Ha fet 
gires per Senegal com a percussionista i ballarí. Ha 

participat en el festival Salam (Lecce, Itàlia). És percussionista del grup afropop de Nakany 
Kanté. 
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