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Cavall màgic

Sàndal Productions

21 de març  
Pl. Aragonesa (itinerant) 

12h | 13h | 15:30h | 17h

21 de març  
Pícnic 

12:30h | 15h | 16:30h

Català
30 minuts
Titella de gran format articulat
Tots els públics

Sinopsi

La Companyia

Sàndal Produccions és una companyia 
fundada el 2017. Produeix espectacles de 
teatre, esdeveniments artístics i activitats 
privades. També realitza servei de produc-
ció service i distribució a altres companyies 
de teatre.

El cavall màgic és un animal amb una gran 
intel·ligència i sensibilitat. S’obre pas entre 
la gent, pels carrers, amb elegància. Admira 
els seus moviments, escolta els seus sons, 
abraça’l o aricia’l. És un cavall que ha cres-
cut en llibertat.

El jardí

Titelles Pamipipa

Català
30 minuts
Tija i guant
Entre 0 i 3 anys

Sinopsi

La Companyia

Titelles Pamipipa és una companyia d’arts 
escèniques creada el 1999 i especialitzada 
en espectacles de titelles i cançons per a 
infants de 0 a 3 anys.

Us diré un secret molt fi: la primavera és 
aquí, ha arribat una llavor i ha florit al meu 
balcó. Mireu! Les flors floreixen i hi ha 
animalons per tot arreu. El jardí, un espec-
tacle de cançons, rimes i titelles per a petits 
infants de 0 a 3 anys
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El senyor de  
les baldufes
Penélope y Aquiles

Català, Castellà, Francés
45 minuts
Manipulació amb baldufes
Tots els públics

Sinopsi

La Companyia

La cia Penélope y Aquiles formada el 
1997 està integrada per Gabriela Sando-
val i Pablo Potocnjak. Tenen la voluntat 
d’investigar les noves tendències que 
barregen el teatre i el circ sota la mirada del 
clown i la manipulació d’objectes.

El senyor de les baldufes ve des d’indrets 
desconeguts per captivar-nos amb el seu 
misteri i presentar-nos l’univers de les bal-
dufes que ha creat. Cada baldufa, trompo, 
trottola i toupie engendra una vida pròpia, 
manifestant un món únic i delirant.

Els parnassus i la llegenda del drac

Els Salats

Català
50 minuts
Teatre i titelles 
A partir dels 4 anys

Sinopsi

La Companyia

Els Salats neix el 2001 sota el nom d’Encara 
Farem Salat, sempre immersos en el món 
de la música per a públic familiar però 
amb la mirada posada en espectacles de 
tota mena: clown, titelles, carrer... tot 
amanit sempre amb dosis d’humor i bona 
música

De llegendes de dracs i cavallers n’hi ha 
moltes, però i si el drac no fos malvat sinó 
pacífic i amant de la música i la poesia? Els 
germans Parnassus us explicaran un conte 
d’amistat, d’aventures i d’humor.

22 de març  
Pl.Major 

12:30h | 15h | 17h

21 de març  
Pl. Major 

11h | 13:30h | 16h
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En Tabalet

L’invisible

Català
35 minuts
Manipulació directa  
de titelles sobre taula  
A partir dels 2 anys

Sinopsi

La Companyia

La cia de Titelles L’Invisible neix el 2008 
a Mont-roig del Camp. Ha actuat per 
tota la geografia catalana i espanyola amb 
espectacles infantils i també per adults. En 
l’actualitat tenen 11 espectacles i cons-
trueixen els seus titelles i escenografia.

Un conillet blanc, viu amb la seva mare 
en un cau. La mare li diu que no es mogui 
de dins el cau, però ell és molt curiós i 
vol saber què són els sorolls estranys que 
s’escolten fora al bosc. Una aventura, què 
passarà?

“JUGUES? o la meravella 
de jugar, fent volar la 
imaginació”

Rocamora Teatre

45 minuts
Objectes sobre taula  
De 3 a 6 anys i públic familiar

Sinopsi

La Companyia

Rocamora Teatre és una companyia de 
teatre de titelles, marionetes i objectes. Els 
seus espectacles s’adrecen tant a públic 
infantil i familiar com a jove i adult. Ac-
tuen arreu del món, havent rebut premis i 
guardons i han participat en centenars de 
festivals internacionals.

L’espectacle és una incitació al joc simbòlic, 
al joc lliure on els titellaires ens conviden a 
jugar, a deixar-nos anar i a entrar en un joc 
escènic, on els objectes que tenen a l’abast, 
prenen vida i es transformen per art de la 
nostra imaginació.

22 de març  
Pícnic 

12:30h | 15h | 16:30h

21 i 22 de març  
Pícnic (caseta) 

11:30h | 13h | 15:30h



14 15

L’Amàlia i les  
ombres Lunars
Animamundi Teatre

Català
45 minuts
Ombres Xineses
A partir dels 2 anys

Sinopsi

La Companyia

Animamundi Teatre és una companyia de 
titelles especialitzada en la tècnica de les 
ombres xineses. Kerstin von Porat, autora  
i creadora dels espectacles, va iniciar la 
seva activitat professional el 1988.

El món de l’Amàlia és ple de llum i color! 
Però… també hi ha un núvol que apareix 
quan menys t’ho esperes. És tan gran i 
fosc que fins i tot pot tapar la llum del sol. 
L’Amàlia vol desfer-se’n, ja en té prou!

La Menuda i en Pau el Gegant

Pengim-Penjam

Català
50 minuts
Guant
Públic familiar. A partir dels 3 anys

Sinopsi

La Companyia

Pengim-Penjam compta amb una tra-
jectòria de 35 anys fent titelles, tallers, 
exposicions i allò que la creativitat i el cor 
els dicta. Els encanta fer riure, emocionar i 
estimar petits i grans.

En Pau el Gegant, buscant la seva gosseta 
la Menuda, ens mostra els seus records més 
impactants. Aquest espectacle familiar, ple 
de diversió, llença un missatge positiu de 
convivència entre pobles.

21 i 22 de març  
Carpa 

11h | 13:45h | 16:30h

21i 22 de març  
Pl. Monestir 

12h | 14:30h | 16:30h
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Lulú

La Perla Teatro

Català
40 minuts
Teatre d’objectes  
A partir dels 3 anys

Sinopsi

La Companyia

La Perla Teatro, des de 1992, utilitza les 
arts escèniques per entretenir a nens i 
nenes i adults amb la màgia dels contes. 
Són acròbates, pallassos i titellaires i les 
seves obres expliquen els valors en els que 
creuen.

Lulú, una bonica cuca de llum, viu al bosc 
de fantasia. A mesura que ha anat creixent 
s’ha tornat més egoista. D’una forma màgi-
ca, gràcies a l’ajuda de tots els insectes del 
bosc, Lulú aprendra a compartir i gaudir 
de tenir bons amics.

Pinotxo, el nen de fusta

Titelles Sebastià Vergés

Català
50 minuts
Titella de guant tradicional català 
Públic familiar

Sinopsi

La Companyia

Titelles Sebastià Vergés és la companyia 
amb més tradició de Catalunya, des de 
1910. Actualment la dirigeix Sebastià 
Vergés i Martínez (3ª generació) qui ha 
participat amb èxit a nombrosos festivals 
internacionals.                          

El desig més gran de Pinotxo és esdeve-
nir un nen de debò, però només és un 
titella trapella, que sempre defuig les seves 
obligacions, i que es veurà embolicat en 
una sèrie d’aventures calamitoses abans de 
convertir-se en un nen de carn i ossos.

22 i 22de març  
Espai Teatre 

11:30h | 13h | 16h

22 de març  
Pl. Major

11h | 13:30h | 16h
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Propers

Fadunito

45 minuts
Ombres Xineses
A partir dels 2 anys

Sinopsi

La Companyia

Fadutino és una companyia internacional 
amb més de 15 anys d’experiència especia-
litzada, sobretot, en el teatre de carrer, en 
l’humor gestual i per a públic familiar.

Ja han arribat! Un parell de personatges 
molt aplicats estan aquí per netejar-ho tot 
i amb l’ajuda del públic, acabaran seleccio-
nant correctament tots els residus.
Espectacle còmic, participatiu i reflexiu 
amb molt civisme.

Ramonlluc de Selvanyola

La Finíssima

Català
20 minuts
Marioneta Txeca
A partir dels 5 anys

Sinopsi

La Companyia

Des de 1999, La Finíssima ha creat i inter-
pretat una dotzena d’espectacles. El 2008, 
enamorats de l’edat mitjana, van crear  
Ramonlluc, i amb ell han passejat per fires, 
mercats i festivals d’arreu de Catalunya i 
Espanya.

Cristany i Ermelinda s’han jurat amor 
etern. Mentre ell és a la guerra, la germana 
d’ella vol apoderar-se de l’amor de Cristany. 
En tornar de la guerra la tragèdia entra en 
escena, però apareix l’església i tot es posa 
al seu lloc... o no.

21 de març  
Baluard 

11:30h | 13h | 15:30h

22 de març  
Pl. Aragonesa (itinerant) 

12h | 13h | 15:30h | 15h
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Rínxols d’ós

La Cuentista

Català
30 minuts
Teatre de paper i titelles de paper  
A partir dels 3 anys

Sinopsi

La Companyia

La Cuentista Teatro és l’àrea d’educació i 
teatre de la companyia Hand Made Thea-
tre, un pont creatiu entre el joc i l’art, in-
terculturalitat i l’espectacle, l’aprenentatge 
i la diversió, la imaginació i l’artesania del 
teatre.

És el gran carnestoltes del bosc. «Jo, em 
disfresso de Rínxols d’ós!» diu l’Osset. Al 
papa ós no li agrada la idea que el seu fill 
vagi amb una faldilla i cuetes i vol fer que 
canviï de disfressa, però l’osset es manté 
ferm. Teatre de paper.

Vet’ho aquí

Tururuth

Català
50 minuts
Teatre d’ombres
A partir dels 2 anys

Sinopsi

La Companyia

La cia Tururuth neix el 2007 dedicada a la 
narració de contes per a infants i adults. 
L’any 2009 incorpora el teatre d’ombres, 
titelles, projeccions i música en directe. Ha 
actuat en territori nacional i internacional.

Vet’ho aquí és un espectacle multidiscipli-
nar on conflueixen la saviesa dels contes, la 
màgia del teatre d’ombres i la calidesa de la 
música en directe.
Tres tendres històries: els animals de la 
selva treballaran plegats per tal d’arribar 
fins a la lluna; el Rei Rató comença un llarg 
viatge a la recerca del personatge més po-
derós del món; i en Patufet ens enamorarà 
amb les seves aventures.

22 de març  
Baluard 

11:30h | 13h | 15:30h

22 de març  
Carpa 

12h | 12:15h | 15h | 17:45
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