


Sinopsi

Des del principi dels temps hi ha hagut moments 
clau en la història on les pomes han canviat el 

transcurs de la humanitat: la prohibida, la 
daurada, la travessada, la caiguda, 

l’emmetzinada, la gegant i la dissenyada.
I el Ferran us les farà menjar totes.

“Mansana in corpore sano”



L’espectacle
Les 7 pomes és un monòleg d’humor que fa un
recorregut a través de la història de la
humanitat vehiculant la narració a partir de 7
pomes: les 7 pomes que han esdevingut punts
d’inflexió en diverses etapes, des de la creació
del món fins als nostres dies.

Any de creació: 2018

Llengua: catalana

Públic: adult



Ferran Aixalà
Fa gairebé 20 anys que aquest artista
lleidatà trepitja escenaris i ho ha fet com
a clown, actor de teatre, cantant del grup
Pastorets Rock, animador infantil o
presentador d’actes, entre altres.

En els darrers temps la figura de Ferran
Aixalà s’ha fet coneguda per les seves
aparicions en televisió (La Marató de TV3,
Tarda Oberta, El Gran Dictat, Còmics
Show…), la seva feina com a presentador
(Festa dels Súpers, Festa de la
convivència de la Fundació F.C.
Barcelona, gal·la final de les sèries Merlí i
Com si fos ahir…), la seva tasca
d’animador de públic a la televisió (Ahora
Caigo, Booom!, Oh Happy Day, El Gran
Dictat…), la seva feina de guionista (El
Gran Dictat, El Foraster de TV3, Versió
RAC 1, Gravetat 0 de CatRàdio), la seva
participació en programes de ràdio(Versió
RAC1, Els Matins de CatRàdio) o el seu
paper com a actor i músic en obres de
teatre (Delikatessen dirigida per Joan
Ollé, p.ex.)

Aixalà beu de la seva dilatada experiència
per crear aquest monòleg que farà riure
de valent al públic.



Necessitats de 
l’espectacle

Tècniques:
-Escenari amb unes mídes mínimes de 4 metres
d’ample i de profunditat

-Equip de so amb micròfon i taula de so

-Entrada de so amb cable minijack per
connectar l’ordinador (punxem les cançons des
de l’ordinador portàtil)

-Taula (moble) per posar-hi l’ordinador, just al
costat de la taula de so (el tècnic haurà de
llançar les cançons des de l’ordinador i
necessitarà tenir els canals (faders) de la taula
accessibles.

Altres:
-Camerino/lloc per canviar-se i poder-hi deixar
roba o altres objectes personals.



Dades de Contacte

Telèfon d’informació i contractació: 

666 11 89 98

Correu electrònic: 

ferranclown@Gmail.com

Pàgina web: 

www.ferranaixala.cat

mailto:ferranclown@Gmail.com
http://www.ferranaixala.cat/

