
 

Sinopsis 

El Casino Ampostino tanca les seves portes a 

causa de la grip espanyola, és l'any 1918 i una 

troupe de cupletistes i el president es veuen 

forçats a fer les maletes i comprar un carro per 

poder sortir de la ciutat en busca de fortuna, 

marxar a un altre lloc on la pandèmia encara no 

hagi afectat, però encara no saben que entre ells, 

tenen a un malalt. 

"Lo Povador" és un espectacle còmic de teatre 

musical on a través dels cuplets i la música del 

mestre Juan Suñé, els personatges ens 

transporten a principis del SXX amb un divertit 

viatge que ens mostra els paradigmes de l'època. 

Etimología  

Pouar / en ebrenc diem povar: Treure (aigua) 

d'un pou o extreure (idees, informacions, etc.) 

d'algun lloc, d'un autor, etc., que n'ofereix en 

abundància o de molt valor.  

“Lo Povador”, és un espectacle que neix durant 

el confinament del COVID 19, amb la necessitat 

de portar al carrer un dels espectacles més 

icònics de la productora, ja que s’inspira amb el 

Vermut dansat i altres varietés que la companyia 

produeix des del 2010 en cada edició de la Festa 

del Mercat a la plaça d’Amposta. Un espectacle 

que l’any passat va cumplir el seu 10è aniversari 

i que conta amb 5 guions diferents sobre les 

aventures d’aquests personatges. 

 

 

Francisco de Villamediana amb les cupletistes. Edició 
2010-2011.  

 

 

Arribada de Pablito, el pianista. “Pablito i Pilarín” 
Edició 2014-2015 

 

  

LO POVADOR 
de Joan Guijarro amb peçes del mestre Juan Suñé 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa Artística 

 

Actrius - Cupletistes 

Anna Chiva ……………………. Rosita 
Fuensanta López…………... Angelita “la predilecta” 
Xuel Díaz …………………….… Pilar Alonso 
Montserrat Marro …………. Serafina 
 
 

Actors 

Jordi Galo ……………………. Francisco de Villamediana 

 
Actor – Músic 

David Anguera ………………… Pablito 
 
 

 

EQUIP DE PRODUCCIÓ 

Vestuari i sastrería: Andrej Mikulasek 
 

Producció: Dh Company 
 

Escenografía: Andrej Mikulasek 
 

Música i tema original “el vermut”: David Anguera 
 

Il.luminació i so: Xavi Latorre 
 

Equips e Infraestructura: Xl Produccions 
 

Guió i Direcció: Joan Guijarro 
 

 
 
 

DISTRIBUCIÓ 
  

Dh Company – Teatre i espectacles 
C/ Sebastià Juan Arbó, 47 AMPOSTA 

www.dhcompany.cat / info@dhcompany.cat 
877 05 99 31 – 657 03 13 41 
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NECESSITATS PER PART DE L'ORGANITZADOR – PROGRAMACIÓ AL CARRER 

o Un espai per a la descàrrega i preparació de l'escenografia a prop de l'espai d'actuació 

o Espai per deixar dos furgons i un cotxe 

o Camerino per a 6 persones al lloc de l’actuació amb wc, miralls, aigua corrent i llum. 

o Un espai neutre per actuació amb dimensions mínimes de 15 metres d'ample i profunditat de 8 metre 

sense escales ni pendents. Completament plà i lliure de trànsit rodat, si hi ha escenari que no superi 

els 70 cm d’alçada i es necessitarà rampa lateral de 2m d’ample. 

o Una Caixa d’aigües 

o Punt de llum amb la potència suficient per a equips de so e il. luminació 

LA COMPANYIA APORTA: 

Tècnic d’il. luminació, tècnic de so, un montador i un responsable de producció  

o 6 micros inalhàmbrics SHURE 

o 1 Micro inalhàmbric per a piano 

o 1 Teclat 

o Acordió 

o Panderetes, castenyoles i percusió diversa 

o Equip de so 

o Trhus, estructures frontals i laterals per a llum i so 

- Projectors d’Il.luminació  

ESPAI ESCÈNIC A UN TEATRE 

En cas d’actuar a un teatre demaneu la cotització de la fitxa tècnica depenent les característiques i material 

que ja dispose el teatre; és necessari una mida mínima d’escenari de 12m ample x 6m profunditat. 

MUNTATGE: 3 h /   FUNCIÓ: 80 minuts    / DESMUNTATGE:  1, 30 h 

CONTACTES 

RESPONSABLE TÈCNIC:  

Xavi Latorre  

info@xlproduccions.com 

639 03 81 19 

 

 

CONTRACTACIÓ:   

Joan Guijarro  

info@dhcompany.cat 

657 03 13 41 

FITXA TÈCNICA 
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Productora teatral que va iniciar el seu camí l’any 2008 sota la direcció de Joan Guijarro, actor i director de la 
companyia. Des dels seus inicis s’han dedicat a escriure, produïr i dirigir espectacles de teatre a la carta tan 
per a administracions públiques com per a empreses privades i s’han especialitzat en teatre musical i 
recreació histórica treballant a les dues fires més importants de la zona de l’ebre: La Festa del Renaixement 
de Tortosa i la La Festa del mercat a la plaça d’Amposta, en aquesta última on col.laboren en dos 
espectacles fixes des de l’any 2010, el Vermut dansat i altres varietés i el Cabaret Ampolino a l’auditori de la 
Unió Filharmònica. 
 
 
 
 

 

 

 

 

En teatre musical han estrenat conjuntament amb la Banda de la Lira Ampostina dues produccions, al 2017 

“Cabaret” de Joe Masteroff i al 2019 “Mamma Mia!” de Catherine Johnson, on van possar en escena més 

d’un centenar d’artistes entre músics de la banda i actors i ballarins de la companyia.  

 

 

 

 

 

 

La Dh Company està formada per: David Bo, Marc Barberà, Xuel Díaz, Fuensanta López, Anna Chiva, Jordi 

Galo, Joan Guijarro, Andrej Mikulasek, Lorenzo Marquina, Anna Segalà, Anna Planell, Nura Pinto, Anna 

Sagrera, Eduard Lacueva, Raul Lorenzo, Joel Mesa, Paula Tato l’actor i músic David Anguera i el coreógraf 

Marc Lapuerta entre d’altres col.laboradors habituals i companyies de Circ que participen a les nostres 

produccions com Circ Pistolet o Circo Los.  

 

 

 

 

 

Dh Company – Teatre i espectacles 



 

 

LO POVADOR 
Espectacle de varietés 

Estrena: 5 de Setembre 2020  

SOROLLAM 
Cabaret format mitjà 

Estrena: 28 Agost 2020 - AMPOSTA 

LORCA LIVE 
Teatre de text, petit format 

Estrena: Novembre 2020  

DRAGICOMEDIA 
Teatre de text, petit format 

Estrena: Pendent  

Dh COMPANY 
Teatre i espectacles 

 

C/ SEBASTIÀ JUAN ARBÓ, 47 

43870 – AMPOSTA 

TARRAGONA 

 

877 05 99 31 – 657 03 13 41 
 

www.dhcompany.cat 
 

 

info@dhcompany.cat 

 
www.instagram.com/dh_company 

 
www.youtube.com/user/joanguijarro 

  
www.facebook.com/Dh-Company-118440768166067/ 
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