29è FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TITELLES DE GAVÀ – 10 a 12 Maig 2019

00 – Inauguració del Festival
AUTÒMATS, TRADICIÓ I ACTUALITAT
EL RELAT EN L’ESPECTACLE DE TITELLES AVUI
01 – Eudald Ferre & Luca Ronga
Z, LES AVENTURES DEL ZORRO
02 – Di Filippo Marionette
APPESO AD UN FILO
03 – Espai Liminal
PATUFET I FANDANGO
04 – Mimaia Teatro
ROIG PÈL BOIG
05 – Pea Green Boat
GNOMA
06 – Tanaka Teatre
EL PEIX IRISAT
07 – Luca Ronga
LE GUARATTELLE DI PULCINELLA
08 – Circ Xic
BICIRC
09 – Karin Schäfer Figuren Theatre
ZHENG HE
10 – Privet
THE DINOSAUR NAMED IGU
11 – L’Estaquirot Teatre
L’AVENTURA D’AVORRIR-SE
12 – El Ball de San Vito
EL REI MIDES I LA METAMORFOSIS
13 – Eugeni Navarro
RUTINES
14 – Eudald Ferre
LES MERAVELLES D’ORIENT
15 – La Sola Teatre
CIRCULAND
16 – Cia. Petit Bonhom
7 RATOLINS
17 – Waxwing Theatre
AMYSL KURA
18 – La Dinamo
FUNKY SOBRE RODES
19 – Red Button
AUTOMATICS
20 – El Burro dels Jocs
TITELLARIUM
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Activitats prèvies
Lloc
Dia
Hora

Inauguració, Debat Obert
“Autòmats, tradició i actualitat. El relat en l’espectacle de titelles avui”
Casa Gran
10 Maig 2019
19h

Es tracta d’un debat entre professionals i obert al públic. Un col·loqui obert, com sempre,
que dóna la possibilitat d’establir un contacte directe amb els artistes d’alguns dels
espectacles programats i conversar amb ells sobre els aspectes més creatius de les seves
obres.
Patufet&Fandango, de la companyia catalano-mexicana Espai Liminal, ens brinda
l’oportunitat de veure com les tradicions es barregen en aquests temps de globalització,
fent de l’intercanvi cultural un tret essencial i enriquidor de la societat. Un tricicle inspirat
en els carretons de venda ambulant molt populars a Mèxic, és l’element escenogràfic
central des del qual un titella de guant que personifica el Patufet i els personatges de
Fandango, vistosos esquelets manipulats com un titella de guant, expliquen les seves
aventures tot conformant un espectacle senzill i directe.
Le guaratelle di pulcinella, de Luca Ronga, ens ofereix la possibilitat de contemplar un
espectacle tradicional de titelles de guant napolità. El valor principal d’aquesta proposta el
constitueixen les escenes rítmiques curtes i animades amb un antagonista; amb diàlegs,
ànima Espècie de samarreta blanca típica del
titella de manyopla català. Resten fixats a l’ànima
el bust del titella i les didales. Es tracta d’una roba
que no queda a la vista del públic.

moviments i jocs de paraules, plens de malentesos i afirmacions absurdes.
didala Peça tubular de metall, de cuiro o d’un altre material
dur, que constituïa un dels elements del putxinel·li tradicional
català. Els ninots en disposaven de dues, que corresponien
al canell del titella, en les quals el manipulador introduïa el
dit. Cada didala anava connectada per un extrem a l’ànima o
canesú del titella i per l’altre a la maneta.

Zheng He, de Karin Schäfer, narra la història d’aquest explorador xinès del segle XV, un
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almirall que entre els anys 1405 i 1433 va comandar set expedicions a través dels oceans
Pacífic i Índic fins a l’Àfrica. Aquesta producció fa servir titelles de mida humana, amb
màscara, que interactuen des de l’escenari amb projeccions audiovisuals.

llengüeta Artefacte emprat pels titellaires tradicionals per a
amplificar i distorsionar la veu. Constituïa una veritable glotis
impostada. La llengüeta era formada per dues làmines de metall
lligades per un cordill de seda, el qual es feia passar entremig
d’ambdues. El titellaire s’introduïa aquest estri a l’inici de la gola,
subjecte en secció vertical entre el vel del paladar i la base de
la llengua. En parlar, l’aire feia vibrar la cinta de seda i produïa
un so característic.

La companyia txeca Waxwing Theatre presenta Smysl Kura (literalment, el sentit de
pollastre), una història original amb tocs de Dostoievski, Cervantes o Gógol, que els propis
creadors defineixen com un conte de fades per a nens i adults. Tot combinant titelles de
tija amb rostres de gran força expressiva, màscares i música en directe, Smysl Kura és una
faula creada per mostrar com d’obscures, intenses i irracionals són les forces que modelen
la nostra contemporaneïtat.
Amb Gnoma, de la companyia catalana Pea Green Boat, trobem una història sobre la
convivència i l’amistat. Els seus creadors, a través d’uns materials molt seleccionats i un
disseny i construcció dels titelles de tija molt elaborat, busquen captivar la imaginació dels
infants amb un espectacle que vol transmetre un missatge.
L’eix del debat que proposem és el relat, la transmissió del qual recolza en el ninot i en la
seva construcció per crear l’espectacle. En la idea pregona del titellaire, la història i el titella
s’entrellacen en gestació per fixar matèria, forma, moviment, relat i manipulació. És això?
titella El mot que tradicionalment (amb un sinònim de
connotacions cultes, putxinel·li) s’emprava per a
designar exclusivament el titella de guant o guinyol,
l’única tècnica de manipulació tradicional a Catalunya. Ha
esdevingut mot genèric que inclou tant el titella de guant
o manyopla (també dit, pròpiament, putxinel·li) com el
titella de fil o marioneta i els ninots escènics,
antropomòrfics o no, independentment de la tècnica de
manipulació que hom empri.
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És així?
Matèria, manipulació i titella com elements essencials per mostrar històries que accentuen
el valor de l’intercanvi cultural, que fan reflexionar sobre l’origen i el valor de les coses, que
mostren l’ús de la llengüeta i el caràcter subversiu de Pulcinella, que narren les aventures
d’un explorador xinès o històries que escenifiquen de manera al·legòrica les forces dels
poders que dominen el nostre temps.
Amb representants d’aquestes companyies i d’algunes més que també estan programades,
volem debatre sobre la primera llum que il·lumina la història que el titellaire vol explicar,
sobre tots els factors que empenyen el naixement d’un relat que acabarà modelant i
animant un ninot al servei de l’espectacle final.
Si, com diu el poeta, no tenen cronologia els sentiments... i reconforta saber-ho, tampoc
no tenen edat els relats que el titellaire posa al cap del dit, d’un fil o d’una tija perquè el
titella l’expliqui tant com sàpiga. Històries vingudes de lluny que hi són per ser fetes i dites
ara i aquí per a un públic que ja les espera.

Us convidem a participar en un diàleg a l’entorn del relat en els espectacles de titelles amb
tots aquests professionals i sentir de primera mà els neguits i les expectatives que viuen els
titellaires quan construeixen els fonaments d’una obra.

Fragments de definicions extretes de l’obra El teatre de titelles a Catalunya, de Martín, Josep
A., Barcelona 1998.
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Modera Jaume Amigó, de Xarxa Gavà.
Ariadna Ferreira. Actriu, investigadora teatral,
productora general i fundadora de la companyia Espai
Liminal. Titulada per la Escuela Nacional de Arte Teatral
de México (ENAT). Màster en Estudis Teatrals, per
l’Institut del Teatre de Barcelona i la Universitat
Autònoma de Barcelona. Actualment està fent el
doctorat en Estudis Teatrals a la Universitat Autònoma
de Barcelona.

Emilia Esteban Langstaff. Titellaire i membre de la
companyia Pea Green Boat creada el 2009. La
companyia ha participat en la majoria de festivals i
fires de Catalunya i en els principals d’Espanya.
També ha desenvolupat dos projectes editorials a
partir d’espectacles que han culminat amb la
publicació de dos àlbums il·lustrats.

Karin Schäfer. Va estudiar a l’Escola de Titelles de l’Institut del
Teatre de Barcelona, sota el mestratge de Henry V. Tozer. Com a
professional va treballar amb Santi Arnal en els inicis de la
companyia Per Poc i també amb Jordi Bertran. El 1993 se’n tornà a
la seva Àustria natal i fundà la seva pròpia companyia. Dissenya i
construeix els titelles dels seus espectacles, produccions de mitjà i
gran format sovint inspirades en les obres de grans genis de la
música i la pintura. El 2003 va fundar el festival internacional de

titelles PannOpticum.
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Luca Ronga. És titellaire, autor i director. Es va formar a
l'Escola de Mim Corporal, d'Eugenio Ravo. Més tard es
va graduar a l'Escola de Titellaires de Cervia (Itàlia). De fa
més de 10 anys treballa i aprofundeix en la investigació
sobre el teatre de titelles tradicional. Els seus espectacles
han estat reconeguts arreu d’Europa i han participats en
els principals festivals.

Peter Gaffney i Zuzana Smolová són els creadors
de Smysl Kura. Gaffney és doctor en Filosofia i
Cultura Visual per la Universitat de Pennsilvània.
Escriu de manera regular sobre política, justícia
social i esfera pública a diversos mitjans digitals.
Smolová és llicenciada en Ciències Teatrals per la
Universitat Charles de Praga. Cofundadora,
autora, actriu i co-directora del teatre de titelles
Arnošta, de la capital txeca.

Toni Rumbau. De formació filòleg, el 1976 fundà a
Barcelona la companyia La Fanfarra de Teatre de
Marionetes, juntament amb Mariona Masgrau i
Eugenio Navarro. El novembre de 1984 la companyia
obrí el Teatre Malic, a Barcelona, una sala pionera en
espectacles alternatius i guardonada amb diversos
premis, Especial de la Crítica (1991), Ciutat de
Barcelona de Teatre (1992) i el Premi Fad (un
Aplaudiment, el 1993). Els seus espectacles han viatjat
per tot el món i han estat convidats als principals festivals internacionals. El Teatre Malic
tancà les portes el 2002. El 2012, Toni Rumbau va inaugurar tres portals digitals
especialitzats en el món de la marioneta: Puppetring, Titeresante i Putxinel·li, en anglès,
castellà i català respectivament.
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Companyia
Espectacle
Lloc
Dia
Hora
Procedència

Eudald Ferre & Luca Ronga
Z, LES AVENTURES DEL ZORRO
Espai Rambla
10 Maig 2019
18h
Catalunya - Italia

Hem creat “Z, les aventures del Zorro” basant-nos amb la pel·lícula muda dels anys 20, The mark of Zorro,
de Fred Niblo, fidel a la novel·la original de Johnston McCulley. Un Governador abusa del seu poder i roba
al poble, mitjançant un fidel exercit de soldats maldestres, que no dubten en complir les seves ordres. Però
el Zorro, ocult sota una màscara marca els abusadors amb una Z i porta de corcoll al Governador. També hi
ha el Senyor De la Vega, un personatge d’aparença desmenjada i innocent que pel seu caire acomodat és
respectat pels soldats, lluny de sospitar qui és realment. De la Vega festeja la Lolita una valenta i bella jove,
qui al mateix temps és pretesa pel malvat capità Ramón. Però Lolita estima al Zorro. Al final, el poble, ajudat
pel Zorro obliga al Governador a abdicar i Lolita descobreix que De la Vega i el Zorro són la mateixa persona.
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Companyia
Espectacle
Lloc
Dia
Hora
Procedència

Di Filippo Moarionette
APPESO AD UN FILO
Espai Rambla
11 Maig 2019
11.30h – 13h
Italia

SUSPÉS D’UN FIL Espectacle de titelles ple de simplicitat i poesia.
Implica, conmou i diverteix; els titelles estan vius; vius en el sentit de poder transmetre
emocions.
"Tan lleugera com el vol d'una ploma, tan forta com un batec del cor al coixí"
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Companyia
Espectacle
Lloc
Dia
Hora
Procedència

Espai Liminal
PATUFET I FANDANGO
Torre Lluc – Espai Jardí
11 Maig 2019
12.h – 13.30h
Mèxic - Catalunya

Amb Espai Liminal i la seva tradició mexicana ens aproparem a la tradició del “Dia de los
Muertos”. De la mà del tradicional Patufet.
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Companyia
Espectacle
Lloc
Dia
Hora
Procedència

Mimaia Teatro
ROIG PÈL BOIG
CMC American Lake
11 Maig 2019
12h – 18.30h
Catalunya

Pèl Boig, té el cabell vermell i desordenat. Encara és un nen, però ja coneix el dur treball
de la mina, el gust de la terra i les pedres i sap que en algun lloc exiteis el sol i el mar. Porta
tant de temps sota terra que a vegades oblida on està el cel o confon les estrelles amb
diamants, la realitat amb la imaginació. Cansat de la vida sota terra, Pèl Boig emprendrà
un viatge subterrani on creurà fronteres desconegudes, arribant, inesperadament a estar
més a dalt del que mai hauria.
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Companyia
Espectacle
Lloc
Dia
Hora
Procedència

Pea Green Boat
GNOMA
Rambla
11 Maig 2019
17.30h – 19h
Catalunya

La gnoma Gwendolyn i la seva amiga Matilda l'ocell, han construït una casa per viure
juntes. N'estan molt il·lusionades però poc a poc s'adonen que la convivència no és tan
senzilla. A la Gwendolyn li agrada fer les coses d'una manera i a la Matilda d'una altra.
Conviure no resulta tan divertit com imaginaven. Un dia, la Gwendolyn rep una invitació
per anar a celebrar l'aniversari de la seva germana. Un contratemps en el camí farà canviar
la relació amb la Matilda. “Gnoma” és un espectacle de titelles sobre el repte de la
convivència i l'amistat, les diferències i l'acceptació dels altres.
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Companyia
Espectacle
Lloc
Dia
Hora
Procedència

Tanaka Teatre
EL PEIX IRISAT
Torre Lluc – Espai Jardi
11 Maig 2019
17.30h - 19h
Catalunya

El peix Irisat, és l’animal més bonic de tot l’oceà, però es troba molt sol. Per què els altres
peixos no volen jugar amb ell? Així comencen les aventures submarines protagonitzades
per un peix d’escates lluents i un munt d’amics com l’estrella de mar rondinaire, el savi pop
Òctopus, el peix llanterna detectiu, les meduses dansaires, el calamar curt de vista o la
petxina flamenca. Junts descobriran la importància de compartir, de ser valents i ajudar els
altres.

FITG 2019

13

Companyia
Espectacle
Lloc
Dia
Hora
Procedència

Luca Ronga
LE GUARATTELLE DI PULCINELLA
Plaça Major
11 Maig 2019
18h
Itàlia

El titella de Pulcinella té els seus orígens en els inicis d'aquest antic art teatral.
Amb diversos noms que és present a moltes zones geogràfiques i cultures, en alguns
d’aquests, és gràcies als titellaires italians que l’exporten.
Utilitzen el pivetta (instrument situat al paladar del titellaire), d’origen oriental segur i antic.
Interpreta escenes rítmiques curtes i animades amb un antagonista; Els diàlegs, els
moviments i els jocs de paraules estan plens de malentesos i declaracions absurdes,
components que fan que el espectacle sigui surrealista i poètic.
Els titelles, experts tallats a la fusta, tenen una dimensió que permet als seus moviments
sentir-se refinats i àgils, senzills, de manera que són comprensibles de forma universal i
immediata en tots els paral·lels, independentment dels noms locals, cultures i tradicions.
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Companyia
Espectacle
Lloc
Dia
Hora
Procedència

Circ Xic
BICIRC
Itinerant: Torre Lluc – Pl. Major – Espai Maragall
11 Maig 2019
19.40h
Catalunya

Un homenatge a tots els circs ambulants que anaven de poble en poble, nosaltres anem
amb el nostre biCirC de plaça en plaça. Quatre personatges excèntrics que fan impossible
el més difícil, i ho converteixen en encara més increïble. Ens apropen a un mon irreal i
fantàstic. Arriben, munten, actuen, desmunten i segueixen el seu camí. Amb el circ, la
música i els artistes.
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Companyia
Espectacle
Lloc
Dia
Hora
Procedència

Karin Schäfer Figuren Theatre
ZHENG HE
Espai Maragall
11 Maig 2019
20.30h
Àustria

Karin Schäfer narra la història de Zheng He, el gran explorador xinés, com la història
d’aquelles persones que el van conèixer durant el seu viatge.
En cada un dels països epsl que viatjà,va deixar enrere alguna que altra història o anècdota
que sempre està encarnada per un personatge:
Un home de lletre àrab que intercanvia coneixements científics amb el visitant xinés; un
pescador africà que l’ajuda a dur animals salvatges, entre ells una girafa a la nau dels dracs;
i finalmentun comerciant de Siam que coneix les veritables raons econòmiques de
l’expedició xinesa.
A través dls enigmàtics caràcters de Ma Huan, l’escriptor i historiador de l’emperador xinés,
aquestes històries han arribat als nostres dies.
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Companyia
Espectacle
Lloc
Dia
Hora
Procedència

Theatre “Privet!”
THE DINOUSAUR NAMED IGU
Espai Rambla
12 Maig 2019
11.30h – 13h
Russia

El petit dinosaure IGU viu en un món cruel on tothom intentamenjar-se a l’aktre. Un dia un
vent inesperat porta un objecte estrany com un ou a casa seva. Igu decideix no menjar-se’l,
el vigilarà i protegirà. El protegeix dels grans i lleugerament bojos dinosaures. El petit
dinosaure Igu i el seu ou s’embarquen en aventures per aire, mar i terra. Serà possible
salvar aquest ou d’aquest món salvatge i de les seves grans criatures? I, en definitiva, què
en sortirà de l’ou? Explorem aquest colorit i vell món junts i veiem què passa.
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Companyia
Espectacle
Lloc
Dia
Hora
Procedència

L’Estaquirot Teatre
L’AVENTURA D’AVORRIR-SE
CMC American Lake
12 Maig 2019
12h
Catalunya

La Rita és una nena que tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix i no sap jugar sola.
Però un dia a casa de l’àvia, amb un simple aneguet de goma comença una aventura que
la portarà a viatjar amb la imaginació al món dels colors, descobrint personatges
sorprenents...
I ara sempre vol anar a casa l’avia per avorrir-se una estoneta!
Aquest espectacle pretén motivar la creativitat dels nens i les nenes així com reflexionar
sobre la gestió del temps i la quantitat de joguines i regals que tenen a casa.
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Companyia
Espectacle
Lloc
Dia
Hora
Procedència

El Ball de San Vito
EL REI MIDES I LA METAMORFOSIS
Torre Lluc – Espai Jardi
12 Maig 2019
12h
País Valencià

En un abocador ple de fem i deixalles dos amics entren en el territori dels mites clàssics i
les transformacions. Objectes inútils cobren una vida inesperada per contar-nos històries
de déus, reis, nimfes i herois. Un relat sorprenent i divertit on el públic gaudirà amb les
metamorfosis
del
Rei
Mides,
Faetont,
Eco
o
Narcís.
Un espectacle de titelles que introdueix als menuts espectadors en el gran llibre de la
mitologia clàssica Les Metamorfosis, del poeta Publi Ovidi Nasó. Adaptació didàctica i
lúdica que parla de la transformació com a motor del l'univers, comparant l'explicació
mitològica del món amb la científica. Perquè res no comença ni acaba, tot es transforma.
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Companyia
Espectacle
Lloc
Dia
Hora
Procedència

Eugeni Navarro
RUTINES
Plaça Major
12 Maig 2019
13h – 18.30h
Catalunya

Rutines és un espectacle de titelles inspirat en la tradició popular europea que durant
segles s’ha representat en carrers, places, parcs i petits teatres, tant per a públic jove com
per a adults. Com el propi títol indica Rutines es una successió de “números” de
manipulació d’alguns dels personatges més emblemàtics del repertori dels titelles. El
protagonista d’aquestes Rutines no és ni més ni menys que en Malic, l’aventurer, que en
aquesta ocasió s’enfronta a la rebel·lió de personatges i elements escènics en una
desbaratada comèdia per a titelles.
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Companyia
Espectacle
Lloc
Dia
Hora
Procedència

Eudald Ferre
LES MERAVELLES D’ORIENT
Torre Lluc – Espai Jocs
12 Maig 2019
13.30h
Catalunya

"Les Meravelles de l'Orient" es tracta d'un muntatge de teatre de carrer ambientat en
una època determinada: medieval, barroc, noucentista, etc. On uns titellaires i un músic
expliquen històries a la gent ajudats per uns titelles i per l'art de la rondallística.
Els putxinel·lis de guant explicaran les meravelles de l’Orient, a través d’un espectacle
que es nodreix de les referències que Francesc de Borja Moll testimonia en els
“bavastells dels joglars moros” de procedència possiblement islàmica, i que també té
molt en compte la crònica que Ramon Llull fa dins el llibre de contemplació en Déu sobre
la presència del teatre de titelles en l’època medieval.
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Companyia
Espectacle
Lloc
Dia
Hora
Procedència

La Sola Teatre
CIRCOLAND
Espai Rambla
12 Maig 2019
17.30h
Catalunya

Els Germans Boom ho tenen clar: l'espectacle ha de continuar. Tant és que el
presentador estigui de vacances, ha arribat el nou canó i el volen estrenar. Són homes
bala, però per posar-se d'acord són lents, molt lents. La tieta Lena diu que és qüestió de
ritme, i sense saber res de circ es presenta a la pista per donar un cop de mà.
Un circ amb homes bala, equilibris de fusta, una corda fluixa, efectes casolans, màgia, fils,
i una comediant.
Un circ divertit i interactiu, que ens recorda que el treball en equip ens porta més lluny i
que les petites accions conscients poden canviar el rumb de qualsevol situació.
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Companyia
Espectacle
Lloc
Dia
Hora
Procedència

Cia. Petit Bonhom
7 RATOLINS
CMC American Lake
12 Maig 2019
18h
Catalunya

“7 RATOLINS“ neix de la trobada d’un cantautor i un titellaire amb les ganes de portar un
treball conjunt dalt els escenaris.
Aquesta associació presentava un primer interrogant: Com havia de ser aquest espectacle?
Seria un repertori de cançons interpretat per titelles o bé titelles acompanyades de
cançons?
El dilema es va aclarir quan ens decidirem situar l’acció en un encreuament de camins.
Cantautor reconvertit en actor i titelles es trobarien en aquest lloc de pas i s’anirien
entrelligant les seves històries en un diàleg que acabaria creant un lloc comú.
La decisió de triar “ratolinets” per protagonitzar la nostra història és evident, als nens els
agraden aquests simpàtics animalons, però també ens serveixen per emmirallar-nos en una
faula que tracta de la llibertat.
Això si, tot tractat amb molt humor, tendresa i poesia.
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Companyia
Espectacle
Lloc
Dia
Hora
Procedència

Waxwing Theatre
SMYSL KURA
Torre Lluc – Espai Jardi
12 Maig 2019
19h
República Txeca

Al seu torn còmic, emotiu i cruel, Smysl Kura ("Chickensense") combina titelles, màscares i
música per explicar un conte de fades modern, amb matisos de Cervantes i Gogol, sobre
un cavaller, un pollastre i el destí que els uneix. El repartiment inclou un peix fora de l'aigua,
un monstre d'un sol ull que és un realista intransigent, i un crupier demiúrgic amb un toc
per a l'efecte papallona.
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Companyia
Espectacle
Lloc
Dia
Hora
Procedència

La Dinamo
FUNKY SOBRE RODES
Itinerant: Plaça Major – Salvador Lluc – Torre Lluc
12 Maig 2019
19.30h
Catalunya

Has vist algun cop un concert en bicicleta?
Un concert que es va desplaçant per varis punts de la ciutat?
L’asfalt es converteix en un escenari improvisat. Un vehicle format per bicicletes rovellades
transporta 7 músics que reparteixen funk a tot aquell que es creua pel seu camí. La
intensitat musical hipnotitza als vianants, l’actitud dels músics és frenètica i la improvisació
constant fa que el moment sigui irrepetible
LaDinamo ha Arribat a la teva ciutat. Sota el sol o la pluja, s’han fet seus els carrers.
On hi havia calma arriba un concert que transforma el silenci en espectacle. Poc desprès es
despedeix convertint l’instant en una fotografia inoblidable, en un record que no es pot
borrar. Mai abans un grup de funk sobre rodes s’havia deixat la pell davant de la teva casa.
Així és LaDinamo, pura entrega a cada cantonada, música infinita i passió desbordada. El
millor regal per una ciutat amb ganes de diversió.
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Red Button
AUTOMATICS
Torre Lluc – Espai Central
11 I 12 Maig 2019
11h a 14h – 17h a 20h
Catalunya

I si les joguines tinguéssin vida pròpia?
AUTOMATICS neix de l’afany de col·leccionar ninots de plàstic, de la curiositat de
desmuntar qualsevol aparell per veure com funcionava per dins, del desig físic de construïr
coses amb les mans, de l’amor pel cine d’acció i d’aventures i de les ganes d’arrencar algun
somriure còmplice.
És un projecte artístic dirigit a tothom, obert en concepte i adaptable a tot arreu. Escenes
encapsulades a les pantalles i creades amb ninots de plàstic que connectats a petits ginys
mecànics mostren una seqüència de moviment que l’espectador pot activar.
AUTOMÀTICS és una exposició animada, un divertimento poètic, un entremès en el
vestíbul d’un teatre, un racó íntim en un bar, una agradable sorpresa mecànica, un detall
freakie, una inacció animada en un festival… i només demana un espai d’aixopluc, uns
punts de llum i ganes de prémer un BOTÓ VERMELL
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El Burro dels Jocs
TITELLARIUM
Torre Lluc – Espai central
12 Maig 2019
11h a 14h - 17h a 20h
Catalunya

TITELLÀRIUM, juga en un món de contes

Com és la casa de l’àvia de la Caputxeta? Quines són les paraules màgiques de l’Alí Babà?
Com n’és de grossa la col on s’amaga en Patufet? Tot això i molt més, pots descobrir en
aquesta instal·lació de carrer on hi trobaràs els 12 escenaris dels contes més famosos del
món. Sigues titellaire per un dia i juga en un món de contes!
Titellàrium proposa dotzes espais on els nens i nenes puguin convertir-se en autèntics
titellaires, o el que pot ser més màgic, que puguin endinsar-se en els contes i jugar amb
els protagonistes fent servir la seva imaginació.
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