
 

 

 

  



 

 

L’ODISSEA  DEL  RIURE  PERDUT 

  

La feina de comediants, pallassos i bufons és provocar la rialla del públic, 

i les maneres que utilitzen són ben diverses: des de l'humor blanc innocent 

a la sàtira punyent. El resultat que sempre es busca és el mateix: Que la 

gent es relaxi i es diverteixi davant una manera de veure el món que no 

és l'habitual. 

“L'Odissea del Riure Perdut”, en la tradició de Teatre Mòbil, és un 

espectacle d'humor adreçat a tots públics. Creiem que en aquest temps 

de crisis i incerteses, el riure és un tresor que si no el tenim, l'hem 

d'aconseguir. 

 El riure és un valor que reivindiquem.  

  



 

 

 

EL TÍTOL 

L'ODISSEA és el gran poema èpic grec escrit cap al segle VIII aC i relata 

les aventures de l'heroi Ulisses des que va partir de la conquerida Troia fins 

que torna a casa, a Ítaca, en el marc d'un Mediterrani que aviat esdevé 

mític, amb llocs imaginaris. És un exemple de literatura d'aventures i de 

viatges. 

El RIURE és la manifestació externa humana d'un estat d'ànim d'alegria i 

té una funció social de cohesió, ja que riem més en companyia que 

estant sol. En el teatre té la seva màxima expressió comunitària. 

Finalment, hem jugat amb el títol de l'obra de Marcel Proust, un clàssic del 

s. XX, "A la recerca del temps perdut". 

 

 

L’ARGUMENT 

Dos Pallassos, l'Agustí i l'Agustí de la Companyia "Els Agustins" venen a 

representar una obra de teatre: "L'Odissea del Riure Perdut". 

Al país de Bufilàndia, ha desaparegut el riure, i el Rei Pepet amb el seu 

Bufó inicien el viatge per recuperar-lo i tornar l'alegria al seu poble. Pel 

camí es troben amb diversos personatges com El Gran Savi Patupí, Don 

Quixot, el Gegant Polifem, La Reina de les Fake News, el gran geni Sr, Smith 

i l'Ot el Robot. És tant un viatge en el temps (Des de la Grècia Clàssica fins 

al futur), com per diversos indrets mítics de l'imaginari fantàstic. 

Els diferents personatges que surten a l'obra estan inspirats en grans obres 

de la literatura, com l'Odissea (Homer), Don Quixot de la Manxa (Miguel 

de Cervantes), La Reina de les Neus (H.C. Andersen), Les Mil i Una Nits 

(Anònim) i Jo Robot (Isaac Asimov). 

 



 

 

 

 

ELS PROTAGONISTES 

EL rei representa en els contes un personatge simbòlic que encarna els 

valors del coratge, l'autoritat i la justícia. 

EL bufó, a l'edat mitjana era una persona encarregada de fer riure els reis 

i la cort i se'ls permetia la sàtira de temes prohibits als altres, podien anar 

vestits com els pallassos i acumular poder per la proximitat als governants. 

  



 

 

ELS PROFESSIONALS QUE INTERVENEN A 

L’OBRA 

Actors 

L'Atilà Puig i el Jordi Girabal, són els actors que interpreten "L'Odissea del 

riure perdut". La seva feina no ha estat només interpretar l'obra, sinó que 

a partir de les improvisacions i l'aportació d'idees han anat construint 

l'argument. 

Direcció 

El Marcel Gros és qui s'ha encarregat d'organitzar tot el material sorgit de 

les improvisacions, alhora que també ha aportat idees per donar una 

coherència i sentit a l'obra. Ell és qui té l'última paraula en decidir què surt 

i què no surt i també és el responsable de la part artística. 

Escenografia 

El Txema Rico ha estat la persona encarregada de dissenyar i construir els 

decorats i objectes que surten a l'obra, donant-li una unitat estètica a 

partir de les necessitats de l'espectacle. La idea recrea el món dels 

viatges i les aventures. 

Composició musical 

En David Sisó ha composat les músiques expressament per l'obra i n'ha fet 

els arranjaments. També ha supervisat tota la banda sonora. 

  



 

 

Disseny de Llums i So 

El Pep Maria Martínez ha dissenyat tota la luminotècnia, és a dir, com han 

d'estar col·locats els llums, quins colors han de tenir i en quin moment se 

n'utilitzen uns o altres per aconseguir un determinat efecte o atmosfera. 

També ha dissenyat l'espai sonor, això vol dir que ha cercat els sons 

adients per a cada escena. 

El Pep Maria també és el tècnic de so i de llums durant la funció. Vetlla 

perquè els micròfons sonin bé, alhora que és l'encarregat d'entrar les 

músiques i els llums en el moment precís. 

Disseny i confecció de vestuari 

L’Àngels Eustàquio, conjuntament amb la companyia, ha estat la 

persona que ha dissenyat i confeccionat els vestits i les peces de roba. 

 

 

ABANS D’ANAR AL TEATRE 

 

● En aquesta obra, a part dels dos protagonistes, surten altres 

personatges. Quins personatges són? 

 

● Durant la representació, s'utilitzen objectes de la vida quotidiana 

per fer-ne un ús diferent de l'habitual. Observeu quins són. 

 

● Hi ha escenes en què s'esmenten i surten referències a les xarxes 

socials. Fixeu-vos-hi. 

 

● Us suggerim treballar prèviament un petit vocabulari entorn dels 

pallassos i clowns: 

 

- ELS PALLASSOS: Els pallassos de circ clàssics són el Carablanca i 

l'August. El primer representa l'autoritat i la manera correcta de 

com s'han de fer les coses, mentre que el segon representa 

l'espontaneïtat i la transgressió. 

- EL NAS VERMELL: És l'element més distintiu del pallasso, també 

anomenat la màscara més petita del món. 



 

 

- SKETCH: Escena de curta durada i to humorístic que s'intercala en 

una representació teatral, en cinema o televisió. 

- GAG: L'acció més còmica d'un sketch, un cop d'efecte. 

 

  
 

DESPRÉS D’ANAR AL TEATRE  

 

● Us ha agradat l'espectacle? Podríeu explicar-lo a la vostra 

manera? 

● Quines situacions recordeu? Us han fet riure? 

● Què en penseu dels pallassos que heu vist? Us agrada fer riure? 

● Quins personatges i escenes recordes de l'espectacle? 

● Coneixes el personatge del Quixot? Què en pots explicar? 

● Recordeu alguna escena en especial? Per què? 

● Quins objectes de la vida quotidiana utilitzats (escombres, escales, 

llençol, paraigües, plomalls…) com a attrezzo has pogut 

reconèixer? En què es converteixen? 

● Durant l'espectacle s'esmenten les xarxes socials i les emoticones, 

les fas servir? Què en penses? 

● A l'obra hi surten frases fetes com: "Marxar amb la cua entre 

cames", "Hem begut oli", "Plegar veles”, “Enviar algú a pastar 

fang"… En coneixes d'altres? 

● A l'obra, en certs moments, es diuen frases extretes d'obres de la 

literatura com, "El meu regne per un cavall" (esmentat a l'obra 

Ricard III de William Shakespeare) o "Només sé que no sé res" 

(atribuït al filòsof grec Sòcrates) o "Abans la gent era neta, culte, 

rica, desvetllada i feliç...," (d'un poema de Salvador Espriu). Podries 

dir una frase cèlebre que coneguis? 

  



 

 

 

JUGUEM, IMAGINEM, CREEM, ... 

FEM TEATRE, FEM EL PALLASSO 
 

Representem una escena de pallassos. Ens vestim de manera estrafolària 

i ens posem per parelles. Un agafa el paper de l'autoritat i l'altra agafa el 

paper del pallasso que fa les coses malament. Deixem que sorgeixin 

situacions que puguin esdevenir còmiques i no oblidem que és un joc i els 

dos hi estem participant. 

 
- Agafem diferents objectes quotidians i els hi donem una funció 

diferent tal com feien els actors en l'obra (les escombres són cavalls, 

un llençol és un vaixell, un paraigua pot ser tant un molí de vent 

com un ocell o l'hèlix d'un avió...) 

 
- El pallasso seriós vol cantar una cançó i és constantment 

interromput per l'altre. 

 
- Un presenta un gran esdeveniment i l'altra li prepara tot al revés de 

com havien quedat. 

 
  



 

 

 

FEM TEATRE MUSICAL 
 

Una de les dèries de l'Agustí és fer Teatre Musical. Heu vist mai una obra de 
teatre musical? Recordeu quina, o quines? 
 
Us proposem que agafeu un conte que us conegueu molt bé, i el representeu 
fent cantar als personatges. Us podeu inventar les tonades o adaptar la lletra a 
cançons conegudes. Millor que sigui un conte curt i senzill, la finalitat és passar-
s'ho bé i ser creatius. Aquesta activitat requereix un seguiment i direcció per part 
del professor. Hi poden intervenir els alumnes que ho desitgin i, si convé, fer més 
d'un grup. 
    

RIEM UNA ESTONA 
 
Què us fa riure? Rieu molt? 
La finalitat d'aquesta activitat és provocar el riure. Per això seiem en cercle i el 
professor va proposant diversos temes, per exemple: 
 

- Fer ganyotes: Un es posa dret i fa la ganyota tan estrafolària com sigui 
possible, i mira el del seu costat, qui s'aixecarà i farà una ganyota al del 
seu costat... així fins a completar tot el cercle. 
 

-  Passar el riure: Un comença a riure i el passa al del costat, i així el riure 
es va encomanant de l'un a l'altra. 

 
 
Esperem que gaudiu de "L'Odissea del Riure Perdut" i us ajudi a aprendre coses 
d'una manera divertida. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


