
La Xarranca juntament amb Produccions El Gran Mogol hem creat un ESPECTACLE-JOC 
TEATRAL INTERACTIU per a públic familiar.
 
ELS HOMES LLOP DE VALLNEGRA és una adaptació del joc de taula Los Hombres Lobo de 
Castronegro creat pels autors francesos Phillippe des Pallieres i Hervé Marly l'any 2000.

Es tracta d'un nou format d'espectacle INNOVADOR i PARTICIPATIU, on el públic té un paper 
totalment actiu. La disposició de les cadires serà al voltant d'un petit escenari central, a partir 
del qual es crea una circumferència/cercle. D'aquesta manera tota l'acció es desenvolupa en 
360°, ja que tots els participants s'han de veure les cares.

ELS HOMES LLOP

La Companyia 
EL CONSTRUCTOR DE SOMNIS 

presenta

DE VALLNEGRA

EN QUÈ CONSISTEIX?

Abans d'entrar en acció, la màgia ja envoltarà als participants que hauran de fer-se 
UNA MÀSCARA SORPRENENT que s'hauran de col·locar quan caigui la nit...

En entrar al xou, els participants rebran una carta de personatge secreta: vilatà, llop o bruixa.
Tot l'espectacle - Joc està protagonitzat per un “XARLATÀ”, el Sr. Comanegra, que és 
l'encarregat de conduir la història i fer de moderador, gestionar el dia i la nit, i és qui marca el 
ritme de l'espectacle amb el seu ajudant.

Els LLOPS s'hauran d'organitzar cada nit per devorar un vilatà i durant el dia a fer-se passar 
per un vilatà més. Els vilatans hauran de descobrir els llops i convèncer els altres per 
eliminar-los.

L'espectacle és IDEAL PER A GAUDIR EN FAMÍLIA, també per a GRUPS i sobretot per a 
aquelles persones que vulguin ser una mica trapelles, ja que hauran de mentir, enredar i 
manipular durant l'estona que dura el joc, tot i que es poden trobar que els eliminin a la 
primera de canvi si no menteixen prou bé!

NECESSITATS TÈCNIQUES
· Espai diàfan (interior / exterior)  de 15   
  metres aprox. de diàmetre i 
· 5 metres d’altura amb 72 cadires (o les    
necessàries en cada ocasió)
· Presa de corrent a dins d’aquest espai.   
  (2 shuckos de 16A  - 3500W cadascun)
· Camerino o espai proper per canviar-se  
  els actors amb miralls i aigua corrent. 
· Accés directe fins a la ubicació de      
  l’espai escènic per a poder realitzar el   
  muntatge i desmuntatge 
· Aparcament per a 2 furgonetes al costat  
  de l’espai del muntatge. 
· Temps de muntatge: 2.30 h. 

· La Companyia porta l’equip de so i   
  microfonia pels actors.

EQUIP ARTÍSTIC
Melcior Guilera: Actor  Sr. Comanegra
Pepo Flores: Actor Ciscu, l’Aprenent
Ona Guilera: Actriu  Maria, Ploramorts
Jan Guilera: So
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