
COMIC delicatessen
cabaret teatral
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Un show que ens proposa un passeig per 
diferents disciplines teatrals de la mà de sis 
actors amb un caràcter i un estil molt personal. 
Un cocktail de comèdia, clown, gest i teatre de 
text que ens provoca tot un món d’emocions i 
rialles.

Una proposta que arrisca per la creació pròpia i 
col·lectiva, on cada actor desenvolupa el rol de 
creador fent que el show sigui únic, fresc i 
innovador.

El Show

Després d’un any compartint escenari setmanalment al cafè teatre Big Bang Show, s’han 
reunit aquests cinc actors de diverses disciplines per portar a terme aquest projecte. Un 
cabaret itinerant per expandir la seva proposta a altres espais. . Un show que per les 
seves característiques és cada dia únic i diferent.
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Di nàm ica
La proposta d’aquest show es basa en la creació pròpia i 
col·lectiva. Cada actor juga els seus recursos per posar-los en 
comú amb la resta. És una comunicació entre sis persones 
que s’ajunten i se separen per crear cada día un show 
diferent.Els personatges s’uneixen per transformar la seva 
essència, per explorar totes les opcions creatives, aquesta 
volatibilitat és la que fa que cada nit el públic pugui gaudir 
de nous números i formats (monòlegs, escenes de parelles, 
de trios o fins i tot d’una companyia sensera). 

El show està sempre conduit pels actors que alhora fan la 
funció de mestres de cerimònies creant així un ambient més 
íntim que ajuda a la  empatia entre públic i espectadors.

I n tè rp re ts
Maria Voronkova
Maria Cuevas
Sandra Anglès
Miguel  Angel Martínez
Marc Fontanals
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F i t xa a r t í s t ica

Sandra Anglès, Maria Cuevas i  Maria Voronkova. (Cia.Cabranaltrus)
Teatre de text, gest i Clown. Tres dones, tres caràcters, tres personatges que despleguen tots els seus 
encants, de vegades més encantadors que altres, amb un llenguatge molt personal que barreja la 
fisicalitat i el text. Ens proposen tot un seguit de petites històries quotidianes que poc a poc es van 
transformant i ens embolcallen per apel·lar a la part més humanament còmica que tots portem dins. 

Miguelanxo d’Oca
Clowntomima. Ell és el showman, un story teller que a 

partir de totes les técniques conegudes (que van del 
monòleg, el mim, el cant, la música i la 

impovització)ens explica les històries més exuberants 
i còmiques. Una explosió d’energia dalt de l’escenari 

que assegura un estall de riures i somriures.

Marc Fontanals
Teatre de text i gest.Un personatge extravagant que ronda per la 
sala, que entra i surt, que ens fa l’ullet…Vé d’un país llunyà per 
treure de la seva maleta tot allò que ens pugui sorprendre. Un 
personatge que amb una tècnica acurada ens instal·la dins el seu 
peculiar món d’imatges i fantasia. Un personatge que sens dubte no 
deixarà a ningú indiferent. 
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Cu r r íc u l um

Neix a Rússia l’any 1986 i es trasllada a Barcelona l’any 1992. L’any 1999 s’interessa pel món de l’espectacle i realitza cursos a 
diverses escoles i tallers( tals com“Memory, escola de Teatre Musical” o “Nancy Tuñón” entre d’altres). L’any 2005-2007 
cursa L’escola d’Actor a “El Timbal” i un curs de creació col·lectiva a càrrec d’Enric Ases. L’any 2008 cursa un postgrau de 
cinema amb Joaquim Orisrell i Sònia Sànchez  i completa la seva formación amb Ricard Boluda i Fausto Carrillo  amb el curs 
d’interpretació avançada CODA. 

Professionalment ha participat en diversos curtmetratges i projectes per la Facultad d’audiovisuals Blanquerna, l’intitut 
ITES, EMAV i l’ESCAC  així com diversos spots, videos promocionals  i corporatius (per l’Ajuntament de Barcelona, l’empresa 
ENGRUNES, dosdedosdeespuma.com, etc). Ha treballat com actriu al Gran Teatre del Liceu (En ocasión de Khovantxina) i 
amenitzà diversos concerts i actes (DHO a la Sala Apolo, Ivanow Jazz Group al Jazzi, La Festa Major de la Mercè 09, etc). L’any 
2007 crea, juntament amb Sandra Anglès i Maria Cuevas la Cia. Cabranaltrus amb la qual realitzen diferents muntatges 
teatrals de creació col·lectiva. Actualment treballa a la productora infantil “el Replà” com a actriu protagonista a l’obra No 
passa Res, dirigida per Joan Sors i escrita per Marc Rosich. I programa i actua al Big Bang Show, un cabaret setmanal.

De esquerra a dreta: Marc Fontanals, Miguel Angel, Sandra Anglès, Maria Voronkova, Maria Cuevas

Maria Voronkova

Neix a Barcelona el 27 de setembre del 1986. Aposta per dedicar-se al món del teatre professional i realitza l’escola d’actor 
(2005-2007) a estudis escènics “El Timbal”. Al 2007 forma part del Laboratorio Internazionale di Commedia dell'arte a 
Veneziainscena a càrreg d'Adriano Iurissevich. Al 2008 cursa un postgrau de l'actor cinematogràfic amb Joaquin Oristrell i 
Sònia Sànchez i participa en les jornades de teatre clàssic del festival d'Almagro "Damas en el tablao". Actualment (2008-
2010) realitza un curs de perfeccionament actoral amb Fausto Carrillo i Ricard Boluda.
El 1999 debuta com actriu coprotagonista en la tv movie “El zoo d’en Pitus” dirigida per Mireia Ros i durant divesos anys 
participa com a presentadora a la festa de la diversitat organitzada per SOS Racisme. Professionalmet no es torna a dedicar 
fins el 2005, realitzant figuracions (“El Perfume. Història d’un assasí”), animacions (amb “el camerino”), produccions 
audiovisuals (actriu conductora als vídeos “Viure a Barcelona”, “Tirando el hilo alarga la vida de tu ropa” i fent d'actriu en 
diversos projectes d'alumes de l'EMAV i la ESDi) i fent de contacontes. El mateix any funda amb dos companyes d’estudis la 
Cia. Cabranaltrus, amb la que realitza projectes de creació col·lectiva. El 2007 s’inicia com a professora de teatre al projecte 
“Càmaras i acció”, i el 2008 porta un taller de teatre a l’IES Badalona IX. Actualment cada dimarts programa i actua al cafè 
teatre Big Bang Show. Forma part de la cia. de comedia del arte "Commediais" i assaja l'obra de teatre infantil "i perquè" 
escrita per Marc Roshic i dirigida per Joan Sors amb el Replà produccions.

Maria Cuevas
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Neix a Mont-roig del Camp (Tarragona), el dia 28 de febrer del 1984. Des de molt petita participa en obres de teatre. Es 
trasllada a Barcelona per estudiar art dramàtic. Després de cursar un any de llicenciatura en Història de l’art decideix 
dedicar-se plenament al teatre. Estudia Escola d’Actor a Estudis Escènics el Timbal. Realitza un curs de tècnica i expressió de 
la veu a l’Institut del Teatre. Ha rebut classes de trapezi, dansa clàssica amb Mariana Giustina a l’Espai de Dansa i Creació 
Area. L’estiu del 2007 viatja a Vènecia per formar part del Laboratorio Internazionale di Commedia dell’arte a 
Veneziainscena, dirigit per Adriano Iurissevich. Ha cursat un postgrau de l’actor cinematogràfic amb Joaquim 
Oristrell.Master d’interpretació avançada amb tecnica CODA, per Fausto Carrillo y Ricard Boluda.

Ha realitzat diversos curtmetratges per l’institut ITES i per l’escola de cinema ESCAC. Ha participat i creat diferents 
performances per manifestacions, exposicions.. Ha treballat com a artista a l’Opera Aída de Verdi, del Gran Teatre del Liceu. 
Interpreta i crea juntament amb les seves companyes de la Cia. Cabranaltrus diferents muntatges teatrals. Interpreta 
l’espectacle gestual “Chaplin los herederos” al Caixaforum de Madrid. Ha treballat com actriu de repartiment a la pel·licula 
“Dieta Mediterranea” de Joaquim Oristrell. Forma part de la Companyia De Commedia dell’arte Cia Commediais.

Sandra Anglès

Neix l’any 1978 a la Corunya. Diplomat per l’escola d’art dramàtic “Casa Hamlet”l’any 1998-2000 a la seva ciutat natal i 
diplomat a l’escola El Timbal l’any 2004-2006 a Barcelona. L’any 2002 realitza un curs de tècnica de clown i Commedia 
dell’Arte moderna impartit per Carlo Colombaioni així com diversos cursos de mim, acrobàcia,esgrima, veu i clown. 
Completa els seus estudis l’any 2007 amb el curs d’interpretació avançada CODA amb Fausto Carrillo I Ricard Boluda.
L’any 2000 debuta coma actor creador amb l’espectacle “Cataclown” guardonat amb el primer premi del “Festiclown” 
(Pontevedra) i el primer premi del “Certamen Nacional de Teatro Distinto (Ferrol). Aquest mateix any participa a l’obra “A 
pousadeira" de Carlo Goldoni dirigida per Javier Castiñeiras i i treballa puntualment (com a personatge episódic i/o extra) a 
les series "Nada es para siempre" (A3), "Compañeros" (A3) y "Mareas Vivas", (TVG). Enta a formar part de la 
Cia"CasaHamlet"interpretant "O incerto señor Don Hamlet" d’ Álvaro Cunqueiro dirigida per S. Fernandez i "O circo de 
media noite" de Manuel Lourenzo dirigida por Manuel Lourenzo. L’any 2002 treballa com a actor a l’espectacle"Manicomio 
so pra clowns". Cía. Os sete magníficos máis un. Creada i dirigida por Carlo Colombaioni. L’any 2004 es trasllada a Barcelona 
i s’integra a la Cia.Grappa Teatre amb la qual treballa actualment com actor protagonista a l’obra  "Terapia de grup per a 
gafes" de Gilbert Bosch i Actor de repartiment a “Xafarderias” de Carlo Goldoni dirigida por Gilbert Bosch. Actualment actua 
amb números de creació pròpia al cafè-teatre setmanal Big Bang Show.

Miguel Angel

Neix a Barcelona el juny de 1980. A principis del 2002 inicia cursos de dansa contemporànea a l’espai de dansa i creació 
AREA conjuntament amb cursos de teatre als Estudis Escènics el Timbal on posteriorment finalitza els estudis superiors 
d’art dramàtic. Realitza un postgrau sobre l’actor cinematogràfic i l’actor teatral impartit per Joaquim Oristrell i Sònia 
Sànchez. Durant dos anys complementa la seva formació a través de classes personalitzades als Estudis teatrals CODA amb 
els mestres Fausto Carrillo i Ricard Boluda. 
Treballa per la companyia Tricicle realitzant esquetxs del grup en diversos esdeveniments. Actua i participa en la creació de 
l’espectacle gestual “Chaplin los herederos” al Caixaforum de Madrid. Participa en diversos espectacles al cafè teatre Big 
Bang Show. Actualment involucrat en la creació d’un nou espectacle gestuall.

Marc Fontanals
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Con tac te

comicdelicatessen@gmail.com
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639 967 308

667 686 638




