


ANIMALS IMAGINARIS 

Els nostres animals imaginaris són uns sers híbrids, d'animal 
i persona. Són salvatges però a la vegada posseeixen tics de la civi
lització, maneres de fer i d'actuar urbanes i quotidianes. Participen 
de sentiments tals com amor i odi, atracció i rebuig, així com d'al
tres facultats humanes. 

Tots els animals són f ruit de les idees que ha anat creant 
l'imaginari col ·lectiu de la humanitat a través de la història de la civi
lització. Des del més noble i mitològic Au Fènix fins a la més aber
rant "Dona Aranya" de les fires o els circs. 

Cada animal , dins la seva gàbia actua i reacciona de manera 
diferent i inesperada davant del seu aliment, unes vegades 
esquerp, d'altres sofisticat. 

Aquests animals no són fidels a cap espècie real. 

Animals Imaginaris ha estat un muntatge de Xavier Olivé i Josep Bagà 

i els alumnes del Taller d 'Escenografia d ' EINA: 
A. Casanovas, P. Cortada, J. Font, J. Garcia, C. Martínez, R. Romaní, M. Roig, M. Signes i E. Van Den Berz. 

Amb la col·laboració de Josep Aregall, Agustí Jançana i Marta Rovira. 

Els maquillatges han estat a càrrec de Make Up Academy: 
Susana G. Kórver, Joan Alonso i Gregorio Ros. 

El vestuari és de Ramon Ramis, 
í els accessoris de paper retallat són d'Umberto Sprndola. 

Els pentinats han estat realitzats per Marcel, Taller de Perruqueria. 

I Pebles ha actuat de discjockey per la música d'ambientació del muntatge. 



MENÚ DELS ANIMALS 

LA PANTERA-TIGRE. Tuninho Ribeiro 

Costellam d'Antílop a la Sang de Toro 
amb dàtils i ortigues d'erm. 

Sangria. 

LA DONA-ARANYA. José Antonio Herrero 

Farafale Nocturna 
cuinada al negre de sípia. 

Peppermint Frappé. 

UN RÈPTIL. Lyn Jackson 

Anques de Granota sobre brots de bambú 
acompanyat de fulles d'enciam amb cargols. 

Pomes del Paradís farcides de cabell d'Àngel. 

Suc de Fruita de la Passió. 

AU FÈN IX. Jessica 

Llebre flambejada a la Rata-fia sobre nius de Codorniu. 

Aigua-ardent. 

El menú ha estat seleccionat per Reyes Modolell i elaborat pel Restaurant Giardinetto Notte. 

Els animals han estat interpretats per actors del Teatre Arnau. 




