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Si n opsi
Una dona violinista ve per oferir un concert. Per ella
«el tamany si que importa»: cada vegada en vol més,
tocar més, arribar al màxim. La seva necessitat de pujar
al més alt i donar-li al públic el millor desembocarà en
un èxtasis del que potser no es podrà baixar.

L’Ambició és el desig ardent
de posseir riqueses, fama,
poder o honors.
Fins on estem disposats
a arribar?
Ambicions és

un espectacle de carrer i espais singulars
amb múscia en directe, ple de poesia i humor.

Fitxa a rtísti ca
Idea original: Marta Sitjà
En escena: Marta Sitjà
Col·laboració en la interpretació: Javi Parra
Ajudants a l'adreça: Javi Parra y Martina Cabanas
Col·laboracions especials: Leandre Ribera, Pablo Ibarluzea,
Nerea Cordero y Jimena Cavalletti
Producció musical: SAM
Idea escenografía: Leandre Ribera y Marta Sitjà
Escenografia i atrezzo: Cristian Malo
Vestuari: Laura León
Disseny gràfic: Gráfica Liebre
Fotografies: Nerea Coll
Vídeo: Juan Vicent

M a rta Sitj à
Estudia teatre gestual amb la Mar Navarro (deixeble
de Lecoq). Tanmateix, rep classes de teatre i dansa
de Jordi Cortés, Jerman Jáuregui (Wim Vandekeybus),
Thomé Araujo, Ana Buitrago i Cristina Quijera. En el
món del clown, desenvolupa la seva formació amb
Sergi Estebanell, Jango Edwards, Johnny Melville,
Antón Valent, Michel Dallaire i Christophe Thellier.
En quant a la seva faceta musical, realitza estudis de
solfeig, harmonía, cant coral, violí i clarinet.
Al 2007 funda juntament amb l'Iván Monje la companyía
Jiribilla amb la que varen produir Florituras. Com a
directora ha treballat a Agitación Senil de Vagalume
Teatre i a Cayuco de Vaivén Circo. Com a música i
actriu/clown a Plázidos Domingos de la cía. Rolabola;
amb Laví e bel als espectacles infantils A todo trapo i
Petit Cabaret (nominat als Premis Max 2007 com a millor
espectacle infantil), amb la cía. La Banda teatre-clown a
El hombre invisible, a la coproducció de las companyies
Aticus-tilt i Cortocirquitos a l'espectacle de nadal Clan
Babel; amb Jango Edwards com a clown a l'espectacle
The Fools Militia, a Animasur com a actriu a varis events
i a l'espectacle Farsantes.
Actualment forma part del duet de pallasses Las Polis,
i de la companyía Las XL (les dues formacions de gira per
Espanya i França) i actúa a la nova producció de Fadunito i
S.E., Adopted (en gira munidal).
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