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Guillem Albà & The All in Orquestra, caos i bogeria d’un 
clown acompanyat de la millor música en directe 
 
Marabunta és el nou treball de Guillem Albà & The All in Orquestra. Un 
espectacle de clown a base d’esquetxos d’humor a mig camí entre el 
teatre i el cabaret d’època. L’espectacle-concert tindrà lloc al Centre 
Cultural Terrassa aquest dissabte 18 d’abril (21h), per celebrar el Dia 
Mundial del Circ. 
 
Després de col·laborar durant anys amb l'orquestra d'animació de carrer, Always 
Drinking Marching Band, Guillem Albà dirigeix a Marabunta un espectacle que reprèn 
el fil del clown absurd del seu primer muntatge, Sketchofrenia (2008), i hi suma una 
nova formació de sis músics actuant en directe, The All In Orchestra. L'esquetx teatral 
se suma a l'energia desbordant del clown creant un joc continu amb el públic. 

En aquest espectacle, Albà fa de mestre de cerimònies i es transmuta en diversos 
personatges, un joc cabareter en el qual també participen els músics Martí Soler 
(bateria), Edgar Gómez (trombó), Iñaki Marquiegui (baix), Roc Albero (trompeta), 
Manu Estoa (guitarra) i Albert Comaleres (saxo), integrants també d'altres grups, 
d'Hotel Cochambre a Jorge Drexler. 

L’espectacle forma part de la 3a Temporada BBVA de Circ i té lloc aquest dissabte 18 
d’abril (21h), Dia Mundial del Circ. La propera cita circense serà el 17 de maig amb 
l’espectacle Violeta, del Col·lectiu La Persiana. 

Guillem Albà 

Nascut el 1985 a Vilanova i la Geltrú creix en una família dedicada al teatre de titelles, 
als 6 anys comença a estudiar música, cant i piano. Albà ha fet col·laboracions a la 
televisió amb Andreu Buenafuente i Toni Clapès a TV3, al programa Betròpolis a BTV i 
d’actor al 52 de Locàlia Catalunya (Premi Ondas 2005). 

En el camp de les arts escèniques, Albà va formar part de la gira com a músic-actor de 
l’obra Follie à Deux: Sueños de psiquiátrico amb la companyia Titzina Teatre. També ha 
actuata  La màgia dels Ki-Kids, dirigida per Àngel Llàcer. 
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L’any 2006 funda la seva companyia, amb la qual ha estrenat 3 espectacles de creació: 
Sketchofrenia, Flirt i Trau. 
 
Arran d’aquestes produccions, l’artista vilanoví ha estat llorejat amb el Premi del Públic 
a la Fira de Tàrrega i el Premi Especial del Jurat dels Premis Unnim de Teatre. 
 
Albà ha estat el director escènic,  actor i manipulació de l’espectacle de Love of Lesbian 
Miralls&Miratges, Premi ARC 2014 a la millor gira de teatres i auditoris. Un concert 
pensat per a teatres i auditoris que vam poder veure al Centre Cultural Terrassa a la 
passada tardor i que estava inspirat en Trau, el darrer espectacle d’Albà convertit en 
un èxit amb totes les funcions exhaurides al Teatre Lliure el passat mes de febrer.  
 
 
 
 
 
Fitxa Artística 

Idea original, Guió, i Composició musical: GUILLEM ALBÀ & THE ALL IN ORCHESTRA 
Intèrpretes: Guillem Albà, Manu Estoa, Iñaki Marquiegui, Edgar Gómez, Martí Soler / Roger Bas, Albert 
Comaleras, Roc Albero / Ramon Figueras. 
Direcció artística: Guillem Albà. 
Direcció musical: Iñaki Marquiegui & Manu Estoa & The All In Orchestra. 
 

Fitxa Tècnica 

Direcció tècnica, i So: Marc Palet. 
Diseny Il·luminació: Oriol Ibáñez / Ignasi Solé. 
Textos cancions: Pau Escribano / Anna Roig / Tatiana Sánchez. 
Veu en off: Àngel Llàcer. 
Regidoria, Producció i Distribució: Blai Rodríguez 
 

 
Les dades 
Marabunta · Guillem Albà & The All in Orquestra 
Dia i hora: dissabte 18 d’abril, 21h 
Preu: 12 euros 
Durada: 75 min 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/guillem-alba-the-all-in-orquestra/ 
Venda d’entrades: www.fundacioct.cat / Taquilla de dill a diss. 16h a 21h / 902 180 677   
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