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100% COMÈDIA
SENSE GUIÓ, SENSE ESCENOGRAFIA, SENSE VERGONYA

SINOPSI
Comando Impro està format per una elit
d‘improvisadors durament entrenats en la
disciplina de l‘humor. Els nostres agents no
tenen guió, però tampoc vergonya. La seva
única missió és fer riure a l‘espectador. A
partir de les frases del públic crearan històries de terror, acció, amor ... on la comèdia
és la protagonista. Comando Impro és un
espectacle fresc i interactiu que promet una
nit única i irrepetible.

“COMANDO IMPRO” amb MÒNICA BALLESTEROS - BEATRIU CASTELLÓ - ALBA
FLOREJACHS - SAM GUTIÉRREZ - ALEJANDRA JIMÉNEZ-CASCÓN - FRANCO MAESTRINI
JUDIT MARTÍN - JOSE PÉREZ-OCAÑA - MIREIA SCATTI - MIQUEL SIMÓ - JORDI SORIANO
llum i so SÒNIA PARDO - SANDRA DE LA PRADA
- sense guió Dirigit, pensat i produit per IMPRO BARCELONA

Fa anys que, a poc a poc, la improvisació
ha començat a conèixer-se en els escenaris del nostre país. Sens dubte, la seva espontaneïtat, frescor i humor han ajudat a
que es propagui com una addicció per a
tot tipus de públic. L’improvisador s‘ha donat a conèixer com l‘actor que sense text,
sense escenografia i sense vestuari, tan sols
a través del gest, la veu i l‘emoció, es con-

verteix en dramaturg, director i intèrpret del
que passa a escena. Els formats més coneguts són els de jocs, potser per ser directes i
senzills. En aquest format es creen diferents
històries, d‘una durada aproximada de 8
minuts cadascuna, on el públic pot viatjar
per diversos mons, gèneres i emocions en
una sola vetllada. Molts d‘aquests espectacles han quedat en la retina de l‘espectador,
vegeu Jamming a Madrid o Impro Show a
Barcelona, on van participar durant 11 anys
d‘èxit els components d‘Impro Barcelona.
Comando Impro és el desig de crear un
espectacle de jocs fresc i directe. Inspirat en
els agents de policia dels anys 70 de sèries
com Starsky i Hutch o Los Angeles de Charlie, proposem un equip que és capaç de tot
per tal de complir el seu objectiu: aconseguir que la platea es mori de riure.

LA COMPANYIA
Impro Barcelona neix l’1 de novembre de
2014 fruit de la necessitat dels seus membres de buscar noves vies per experimentar
la improvisació. Tots ells, onze actors i dues
tècniques, han format part de la companyia
Planeta Impro des dels seus inicis, han treballat junts de forma ininterrompuda més de
deu anys i han crescut com a equip amb espectacles d’èxit com Zzapping, Impro Fighters, Impro Horror Show i Impro Show, tots
al Teatreneu. Cada membre té una formació
rica i heterodoxa que fa d’Impro Barcelona
una companyia d’improvisadors-creadors.
La seva experiència és internacional: els
components d’Impro Barcelona han estat
guanyadors del Mundial d’Impro i Impro
Raw a Puerto Rico (2007), participants en
el IV Festival d’impro del Perú-Lima (2013),
al Mundial Impro Chile (2012), al V Encuen-

tro Internacional de Improvisación Teatral
de San José a Costa Rica (2013), a la Semaine de la Impro a Nancy (2012 i 2013),
al Lolifest d’Strasbourg a França (2014) i al
Espontâneo - Festival Internacional de Teatro de Improviso a Portugal (2012 i 2013).
En l'àmbit nacional han participat a multitud
de festivals com ZGZ Improvisa (Saragossa,
2013) o Festim (Madrid i Barcelona, 2013),
entre d’altres.
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