
 
 
 
Títol  
 
Records particulars amb Vivian Caoba 
 
 

Explicació de l’activitat 
 
Espectacle teatral partint de la literatura i els poemes de Biel Mesquida, Miquel Costa i               

Llobera, Blai Bonet, Joan Alcover, Mª Antònia Salvà, Gabriel Janer Manila i Ramón Llull entre               

altres. 

A Records particulars la reconeguda artista de performance Vivian Caoba estableix un diàleg             

teatral amb una casa durant el recorregut per mostrar‐la als visitants, alhora que repassa els               

gustos literaris i els records que la lliguen a una tia a qui li agradaven molt els llibres, els                   

quals eren el seu refugi quan la va habitar ja fa uns anys.  

Una performance poètica en un entorn senyorial...  

L'espectacle es desenvolupa en un terme mig entre la realitat i la fantasia (o locura) del                

personatge, així que qualsevol caracteristica de la casa pot jugar a favor de l' espectacle.  

Espectacle per a 25‐30 persones (depenent de l'espai). 

Aquest espectacle va esser seleccionat a la 7ª fira d' espectacles literaris LITTERARUM l'any              

2014 a Mora d'Ebre. 

A més ha estat representat a Palma (diverses programacions dins el marc de Cultura a Casa),                

Santanyí, Llucmajor, Porto Colom. 

 

Fitxa artística 
Actriu: Vivian Caoba 
 
Assessorament: Caterina Alorda 
 
Regidor i efectes especials: Toni Diaz 

 



 
Objectius 
 
Descobrir espais privats que formen part del nostre patrimoni i que normalment no es poden               

conèixer. 

Difondre la literatura de Mallorca a partir de la lectura de textos que estan incorporats a                

l’espectacle. 

Caracteristiques espai 
 
Aquest espectacle es pot representar a qualsevol casa amb caràcter. Si es tracta d’una casa               

amb cert aire senyorial i/o recarregat i amb mobles i decoració que ens transporti a un altre                 

temps i estil de vida molt millor. Cal esmentar que aquest espectacle s’adapta completament              

a les característiques de la casa on es representa i que inclús s’ha realitzat a cases gairebé                 

desmoblades encara que en un edifici històric. 

L’activitat es pot fer a l’interior de la casa. 

Es necessita un espai on poder caracteritzar‐se. 

Necessitats tècniques 
 
L'espectacle no requereix cap tipus de condicions tècniques ja que s'adapta al lloc de la               
representació. Només es demana que hi hagi endolls a la casa que funcionin. 

Es realitzarà una visita prèvia per seleccionar l’espai del municipi més adient. 

El temps de muntatge és de tres hores, incloent assajos previs a la funció i adaptació a                 
l’espai. El desmuntatge és d’una hora i mitja aproximadament. 

Durada de l’activitat 
L’espectacle teatral té una durada de 45 minuts. 
Es poden realitzar fins a tres passes el mateix dia. 

 
Públic destinatari 
Públic general.  
 
Preferències d’horari 
Horabaixes, a partir de les 18 hores. 
 
Disponibilitat de dates 
A partir de Juliol de 2.016 
 



Currículum de l’actriu 
 
VIVIAN CAOBA, nascuda a Mallorca un 2 de Gener. 

Experiència Audiovisual 

Enregistrament de la sèrie de 13 capítols “Cocarroi TiVi” per a Telenova‐Canal 37 de les Illes                
Balears. 1998 

“Presences of mind”  Antoni Aloy 1999 

Enregistrament del seu primer treball discogràfic Supervivian . Versions de temes clàssics dels            
anys 70 i 80. Presenta el seu disc amb la banda en directe Susushi. 2003 

Col·laboradora  al magazín diari de IB3 “Tres i més” . 2005‐ 2007 

Participació en el curtmetratge “Todas”  de José Martret 

Col·laboradora  al magazín diari de IB3 “Cada dia” . 2014 

Experiencia Teatral 

“La palabraimposible de una comedia” de Pere Alberó(inspirat en Garcia Lorca).Direcció           
Pere Alberó i Ricart Salvat, amb l´IET (Institut d´experimentació teatral). 1991 

“Lágrimas y sonrisas a granel” de diversos autors. Direcció de Alicia Galloti i Joan              
Torrecillas, amb Grupo de Teatro del Borne. 1993 

“Trets seguits” de Joe Pintauro. Direcció Alicia Galloti i Joan Torrecillas amb Grupo de              
Teatro del Borne. 1993. 

“Vivian Caoba al Descubierto” . Sa Posada de Bellver, Palma de Mallorca.Ballet           
Blau,Barcelona.1995 

“Protegida por la luz del Foco” . Sa Posada de Bellver,Palma de Mallorca.1996 

“Las noches sin ti no son lo mismo” . Sa Nau, Palma de Mallorca.Teatre Recreatiu de               
Llucmajor i Casal Pere Capellà, Algaida. 1996 

“The Rocky Horror Picture Show” . Fa de mestre de cerimònies a les sessions d´aquest film               
de culte al Recreatiu de Llucmajor  I al Cine Rialto de Palma. 1997 

“Insulina Mon Amour” . Comença a participar amb DiabéticasAceleradas. Sala Mozart, Palma           
de Mallorca.Artenbrut, Barcelona. 1997 

“Ses Matanceres van fortes” , amb DiabéticasAceleradas. Estrena Teatre municipal de          
Manacor. Sala Mozart, Palma de Mallorca. Gira per les Balears, Catalunya i País Valencià.              
Festival Grec 97,Artenbrut, Barcelona.Temporada al Jove teatre Regina, Barcelona.1997 

“Ses Matanceres capítol 2: Francisqueta Maria depila´m aviat que tenc una boda” amb              
Diabéticas Aceleradas.Sala Mozart, Palma de Mallorca. Gira per les Balears. Festival Grec 98,             



Barcelona.1997‐98 

“Ses matanceres i 3: Nines hem de matar sa vella” . Amb Diabéticas Aceleradas. Sala              
Mozart, Palma de Mallorca. Gira per les Illes Balears. 1998 

“Como la vida misma” . Després de deixar la formació Diabéticas Aceleradas, reprèn la seva              
carrera en solitari i Vivian Caoba es retroba amb el seu públic. Cafè Teatre El Galliner de                 
Llucmajor. Gira per Mallorca.1999 

 “Corazón de Revista” . Amb Rosita for Sale. Al Cafè Teatre El Galliner de Llucmajor.2000 

“Lo mio es el Show” . Espectacle de cabaret. Cafè teatre El Galliner de Llucmajor.2000 

“Això es l´infern” .Cafè teatre El Galliner de Llucmajor. Gira per Mallorca.2001 

"Monges i Mongetes" (GES SA CARTERA) amb Diabéticas Aceleradas. Del 13 de desembre de              
2001 al 10 de Febrer de 2002. Gira per les Balears. 

DIRECTOR: Tomeu Canyelles i DDAA. 2001 

“De viu en Viu” . Direcció Rafel Lladó. Del 9 al 27 d´octubre. Sala Mozart de Palma de                 
Mallorca. Gira per Mallorca i Catalunya. 2002 

“Quin fum fa”  amb Diabéticas Aceleradas. Director: tomeu Canyelles. 2002‐2003 

“Medea Medea” . Espectacle dirigit per Rafel Duran. Coproducció de la Fundació Teatre            
Principal, Teatre de Manacor i Auditori Sa Màniga. 2004. Juntament amb Joan Bauzà crea la               
companyia de teatre SES GRASSES. 

“En Joan, na Maria i na Nati que les fa companyia” . Del 27 de maig al 8 de Juny, Sala                     
Mozart. Del 17 de Desembre de 2008 al 18 de gener de 2009, Sala Mozart. Gira per Mallorca. 

“Capverjo”  sobre textos de Jordi Martí Rosselló, es mascle ros. Direcció: Rafel Lladó. 2009 

“Catalina” de Raphel Pherer. Direcció de Lluqui Herrero. Peça de microteatre. Jardins            
d’Alfàbia, 2012. 

"Records particulars" de diversos autors. Assesorament de Caterina Alorda. Estrena 28 de            
Setembre de 2013 dins el I festival domestic de Cultura a Casa.  

“Walkingbeer”  de Marta Sanchez. Direcció: Lina Mira. Teatre de Barra. Octubre 2013 

"Una hora i cinc minuts amb en Pau" de Maruja Alfaro. Direcció J. A. Mendiola. Estrena, 17                  
d'abril de 2015, Teatre Municipal de Santanyí.  

 
 
 
 
 



Pressupost 
 
Depenent del nombre de representacions de l’espectacle teatral el mateix dia i al mateix              
espai, el cost de l’activitat variarà. 
 
A continuació presentam el pressupost per una dues o tres funcions: 
 
1 funció    550€+IVA 
2 funcions    800€+IVA 
3 funcions 1.000€+IVA 
 

 
 
Imatges de l’activitat 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


