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SINOPSI
La Sol és una nena molt especial, duu unes ales i porta ocells al cap. A la 

Sol li agrada moltíssim un noi que es diu Martí, però en Martí no li fa 

cas, no la mira, mai la mira, de fet sembla que ni la vegi. Els amics de la 

Sol li aconsellen que provi de canviar coses de la seva aparença física i 

de la seva personalitat perquè pugui despertat l’interès d’en Martí i ella, 

que està disposada a tot, es desfà les cues dels cabells, es treu les ulleres, 

les pigues de la cara, les ales i, fi ns i tot, els ocells del cap.

“per això m’he tret les cues i les 
ulleres, per  ser diferent, 

diferent a la que soc, perquè  

la que soc, no la mira” 

Afortunadament la Sol té una família que l’estima molt, que l’ha criat en 

harmonia, estimulant la comunicació, el respecte i, per descomptat, el 

sentit de l’humor. Ella soleta arribarà a conclusions precises  i decisives 

per a la seva felicitat...

“em miri qui em miri, vagi on  vagi, jo ... 
sempre vaig amb mi”

I per explicar aquesta història cantarem, ballarem, jugarem, riurem i, 

sobretot, ens estimarem!!!



SOBRE 
L’ESPECTACLE
Per què és necessàri veure aquesta funció?

És una història per a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys. En aquesta fran-

ja d’edat hi ha un fet fonamental del creixement de l’individu: es fa 

el pas de la infantesa cap l’adolescència, és l’inici de la pubertat, una 

muntanya russa física, psíquica i sentimental on ens convertim en una 

mena de nàufrags sense rumb; cal, per ensortir-nos, tenir una bona 

autoestima, que és un pilar essencial per poder desenvolupar-nos com 

a bones persones i trobar els valors necessaris per crear la nostre prò-

pia felicitat.

“Val la pena canviar la 

nostra manera de ser per tal 

d’agradar als altres?”

A la infantesa, sentir-se estimat i protegit fa que et sentis important i 

valuós. Aquest és l’inici de l’autoestima.

A l’adolescència, l’autoestima acostuma a minvar a causa dels canvis 

físics. Ens afecta no ser correspostos pels amics o pel grup social al 

que pertanyem. Cóm ens veuen els altres i com ens veiem nosaltres 

mateixos són dos punts de vista que marquen el grau d’autoestima. 

S’han de valorar les qualitats de cadascún tenint en compte els defectes 

i assumir-los com a part d’un mateix perquè si algú no es reconeix, mai 

ningú el reconeixerà. Ens hem de conèixer i acceptar-nos com som.

“Tu ets tu; tu amb les teves manies, els 
teus defectes, les teves virtuts, la teva 
manera de ser i amb totes les foteses 
que et fan única, única i meravellosa”



En aquest món de “likes”, què estem disposats a fer per tal d’agradar?

Quan ets un infant t’agrades. El món és només la teva família i tu. Si la 

família fomenta l’amor, l’humor i basa la vida en valors sòlids com ara el 

respecte i la comunicació l’autoestima del nen i la nena és molt més bona. 

A l’adolescència el món es fa més gran, volem agradar a tothom i comença 

una etapa decisiva en què una bona autoestima és determinant per prendre 

les decisions correctes, que seran una part fonamental en la formació de la 

nostra personalitat, dels nostres valors i de la nostra felicitat.

En aquesta funció teatral es dona un paper essencial a una família on 

els valors protagonistes són els protagonistes: el respecte, la comunica-

ció, l’amor i l’humor. La família és la primera estructura social que ens 

reafi rma quan som petits, que ens protegeix i impulsa; gràcies a la seva 

família, la Sol serà capaç de viure aquest trànsit vital amb satisfacció, 

traient les seves pròpies conclusions i escollint el camí correcte.

JO VAIG AMB MI parla de la victòria de l’autoestima sobre les pressions 

socials, parla de l’amor i el respecte per un mateix i parla de la necessi-

tat de ser nosaltres mateixos.

“Quan sóc jo mateixa, 
sóc feliç i porto ales.” 

Com bé diu la Raquel Díaz Reguera: “tant de bo mai deixis que t’aban-

donin els ocells del teu cap”. I té raó, tant de bo que no perdem mai 

aquelles coses que ens fan únics per agradar als altres. Tant de bo mai 

perdem les nostres ales i sapiguem dir “JO VAIG AMB MI” perquè 

això ens donarà llibertat.

“Ets feliç amb tu mateixa; probablement sigui 
el més important que celebris a la teva vida”



DRAMATURGIA
JO VAIG AMB MI és l’adaptació d’un llibre súperventes que ja s’ha 

reeditat deu vegades en castellà i quatre en català i que te un públic que 

va més enllà de l’infantil ja que també s’està venent força per adults, i és 

que el tema de l’autoestima és com un pop que arriba a tot arreu.

És la segona col.laboració de la Raquel Díaz amb el Paco Mir; l’any 2017  

van estrenar “HI HA RES MÉS AVORRIT QUE SER UNA PRINCESA 

ROSA?”, un espectacle que, entre campanyes escolars i familiars, ha fet 

gairebé cent bolos. 

RAQUEL DÍAZ REGUERA 
La Raquel (Sevilla, Octubre 1974) dibuixa i escriu des de petita. Amb sis 

anys guanya un concurs de pintura i a partir d’aquí, estudia, prova coses 

i experimenta. Inicia Belles Arts a la Universitat de Sevilla i complemen-

ta la seva formació amb cursos de disseny gràfi c i d’il.lustració digital. 

La seva vida professional, però, agafa un altre rumb quan abandona els 

pinzells per dedicar-se de ple a la música i a l’escriptura.



S’instal.la a Madrid i, acompanyada de grans músics, escriu lletres 

de les seves primeres cançons. Aviat fi rma contracte amb l’editorial 

Universal Music Publishing, al mateix temps que escriu lletres per a 

artistes com Víctor Manuel, Pastora Soler, Noa, Zuchero, Nek, Alba 

Molina, Chayanne, Miguel Ríos i altres; grava el seu primer disc 

com a integrant del duo Maldeamores.

El 2010 Thule li publica el seu primer àlbum il.lustrat, Hi ha res més 

avorrit que ser una Princesa Rosa?; després: Un amor tan gran (Ima-

ginarium, 2011), Un petó abans d’esmorzar (Lóguez Ediciones, 2011), 

El monument a l’estel, Catàleg de petons (Thule, 2011), Un dia de pas-

sos alegres (Narval, 2012), Azulín, azulado (Thule, 2012)...

Actualment suma més d’una cinquentena de títols publicats i reedi-

tats a Catalunya, Espanya, Xina, Polonia, Italia, Japó, França, els USA 

i latinoamericana. 

JO VAIG AMB MI JA VA PER LA DESENA EDICIÓ EN CASTELLÀ i LA 

QUARTA EN CATALÀ.  

                                                                www.raqueldiazreguera.com

PACO MIR 

Un dels membres de TRICICLE que aqui fa de 

adaptador i director.

Com a Tricicle ha creat vuit espectacles i com 

a Paco porta una cinquentena de produccions 

que van des de teatre infantil a sarsueles amb 

més de cent artistes a l’escenar, passant per 

monòlegs, espectacles infantils, mimodrames, 

concerts, teatre, òperes, cerimònies, llibres... 

No hi ha pal que no hagi tocat al mon de l’es-

pectacle on la seva experiència professional 

avala la qualitat de totes les produccions on 

ha intervingut.

http://www.tricicle.com/



        MÚSICA
No és un espectacle estrictament musical però sí que la música te 

força presencia: la protagonista fa veure que improvisa cançons tota 

l’estona amb el seu ukelele i es canten cinc cançons entre tots els ac-

tors que dit així –tots– sembla que siguin molts però només són tres, 

però, això sí, molt polivalents.

La música i l’espai sonor estarà a càrrec d’en JOFRE BARDAGÍ, un 

músic amb qui volem repetir ja que va fer un treball excepcional amb 

la banda sonora de la darrere producció d’en Paco Mir, LA PLAÇA DEL 

DIAMANT.  En Jofre, que porta el do de la melodia al seu ADN, va ser 

líder del famosíssim grup GLAUCS.

ESPAI ESCÈNIC 
I VESTUARI

PAULA BOSCH és la responsable de fi car una escenografi a que ha de 

mostrat dos espais absolutament diferents –el pati d’un col.legi i la casa 

de la protagonista– en una furgoneta sense perdre una vistositat que 

aclapari al públic infantil. 

De la Paula és podria dir que és l’escenògrafa de capçalera de TRICICLE 

ja que ha dissenyat els tres darrers muntatges muntatges de la com-

panyia. És una col.laboradora habitual de la SALA BECKETT i la crea-

dora de l’espai escènic de HI HA RES MÉS AVORRIT QUE SER UNA 

PRINCESA ROSA?

´



COMPANYIA
Dues actrius i un actor donen vida a vuit personatges.  Les actrius són les 

mateixes que van protagonitzar LA PRINCESA ROSA -ANNA ARENA 

i MERITXELL TERMES– i el nou vingut és l’ALBERT RUIZ, tots tres 

es coneixen d’altres produccions musicals dins de l’entorn d’una  com-

panyia jove dedicada al musical –BRATISLAVA– amb la que el Paco ha 

col.laborat en diverses ocasions. 

Tots tres han de fi car-se dins de l’univers de l’acció perpetua, un mon on es 

viu a doble velocitat de la normal, un espectacle on qui no actua és perquè 

s’està canviant a corre cuita fer d’un altre personatge. Una tasca no apta 

per a qualsevol artista o, per entendre’ns, per artistes molt ben preparats.




