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EL VOL DELS ESTORNELLS – Companyia Cassigalls de Juneda 

 

Sinopsi de l’espectacle 

 

“El vol dels estornells” és un espectacle de petit format amb regust 

garriguenc. Són sis borrasses dedicades a les virtuts de l'oli.  

 

• La primera, la cultura popular 

• la segona, les cròniques dels historiadors i la veu dels poetes 

• la tercera, unes pinzellades de la mitologia antiga (bíblica i 

grecollatina) 

• la quarta, l'oli, font de vida i de bellesa sota la mirada dels 

apotecaris i de les trementinaires 

• la cinquena, la cuina d’ahir i d’avui i  

• la sisena, la llegenda dels estornells, relat corprenedor en què 

s’explica l’expulsió dels moriscos a les Terres de l’Ebre.  

 

Tot condimentat amb música, amb cançons en directe i amb espais 

audiovisuals intimistes. 

 

Fitxa tècnica 

Actors: Dolors Aldomà, Àngel Sedó, Miquel Torrent i Joan Cornudella 

Llum, so i escenografia: Cia Cassigalls 

Guió i adaptació: Joan Cornudella 

Idea i direcció: Cia Cassigalls 

Recerca bibliogàfica: Biblioteca Joan Duch de Juneda 

Suport logístic: Associació l’Esclat 

:  Requeriments tècnics

• espai escènic mínim de 6 m x 4 m 

• si és possible tarima de 40 cm d’alçada 

• llum i so a càrrec de la companyia Cassigalls 
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Promotors: Consell Comarcal de les Garrigues, Servei de Biblioteques del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Institut d’Estudis 

Ilerdencs 

 

Músiques: 

Keith Kenniff, Pau Casals, Pink Floyd, Toti Soler, Santi Arisa, Quico el Célio, 

el Noi i el Mut de Ferreries i Obrint Pas 

 

  

Els textos: 
1.-  Mossèn Antoni Navarro,  “L’olivada” (1918) 
2.-  Josep Iglésias Guizard, Corrandes segarrenques (1925) 
3.-  Jaume Agelet i Garriga, La tarda oberta (1927) 
4.-  Jaume Agelet i Garriga, Rosada i Celístia (1949) 
5.-  Rosa Leveroni, Presència i record (1952) 
6.-  La Bíblia (1968) 
7.-  Josep Vallverdú, Viatge a l’entorn de Lleida (1972) 
8.-  Maria-Mercè Marçal, Sal oberta (1982) 
9.-   John Pinsent, Mitologia grega (1989) 
10.- Vidal Vidal, Les rutes de Ponent. El centre del món (1990) 
11.- Pere Bellmunt,  “Or garriguenc” (1994) 
12.- Miquel Martí i Pol, Bon profit! (1999) 
13.- Jaume Bosch,  “Oli, olives i Garrigues” (2001) 
14.- Natàlia Alonso i Joan Solé, L’origen de l’olivera. Etnoarqueologia 
        dels  paisatges garriguencs (2005) 
15.- Corpus de la cuina catalana (2006) 
16.- Els olis d’oliva de Catalunya (2006) 
17.- Llegendes de l’Ebre (2007) 
18.- Ignasi Revés, Oli en un llum (2008) 
19.- Albert Rami, Els remeis d’en Rami (2011) 
20.- Pilar Cabot, Poemes (2013) 
21.- La nova cuina de les Garrigues (2014) 
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QUATRE MOTS SOBRE LA COMPANYIA CASSIGALLS  

 

Fruit de l’experiència teatral, la companyia Cassigalls de Juneda vam iniciar l'any 2008 una 

proposta de divulgació d’escriptors ponentins i catalans amb el format de recital audiovisual. 

Quatre veus descobreixen els pensaments més íntims de Màrius Torres, de Maria-Mercè 

Marçal i de Mercè Rodoreda. Els espectacles de petit format, ideals per a biblioteques i espais 

reduïts, porten per títol “Entre l’herba i els núvols”, “I amb guix escric el meu nom...” i "El jardí 

de la memòria", respectivament. També oferim un divertimento basat en els poemaris sobre 

les bèsties de Josep Vallverdú i d’altres escriptors catalans. És el “Bestiolari o els animals de 

l’Arca”. A més de fer recitals commemoratius per encàrrec i de participar en maridatges de vi i 

lletres, ara presentem un espectacle teatralitzat sobre el món literari de Manuel de Pedrolo, 

amb el títol de "Aquesta nit tanquem". 

 

 



 

6 

  

            

 


