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Presentació
Fidel a la seva cita anual i esquivant tots els obstacles i paranys
que el destí s’entossudeix a posar al seu pas, el titella s’obre camí
per ser amb nosaltres al llarg d’aquest cap de setmana del 3 i
4 d’octubre.
És la seva festa, sabem que ha treballat intensament per ser-hi,
i sabem que el farà molt feliç celebrar-la amb vosaltres. Serà
tan i tan feliç que es multiplicarà en les seves diverses formes
i es distribuirà pels diferents espais i racons del nostre Poble,
que ara també és el seu Poble, perquè no quedi cap infant ni
cap adult sense la seva màgia.
Així, durant el cap de setmana, aniran arribant els titelles de
guant, les ombres xineses, els objectes animats, els titelles de tija,
els bunraku, titelles de fil, etc... Tots i totes arribaran amb ganes
d’explicar històries increïbles i fer-vos gaudir de dos dies emocionants envoltats de màgia. Que comenci l’espectacle!

Diego Murciano
Director Artístic
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Horaris

Dissabte 3 d’octubre, de 10:30h a 18h

Horaris

Espectacle

Espai

Durada

11:00

Espai de Jocs (Ludiespai)
Pinotxo, el nen de fusta
L’Amàlia i les ombres Lunars

Pl. Monestir
Pl. Major 1
Carpa

Fins a les 18h
50 min
40 min

12:00

El Jardí

Pícnic

30 min

El Senyor de les Baldufes

Baluard

45 min

12:15

Vet’ho aquí

Carpa

50 min

12:30

La Menuda i en Pau el Gegant

Pl. Major 2

50 min

13:15

Animalia Inc

Jardí Escultòric

25 min

13:45

L’Amàlia i les ombres Lunars
El Jardí

Carpa
Pícnic

40 min
30 min

14:00

Pinotxo, el nen de fusta

Pl. Major 1

50 min

15:00

Vet’ho aquí
Animalia Inc

Carpa
Jardí Escultòric

50 min
25 min

15:15

El Jardí

Pícnic

30 min

15:30

La Menuda i en Pau el Gegant

Pl. Major 2

50 min

16:15

Animalia Inc

Jardí Escultòric

25 min

16:30

L’Amàlia i les ombres Lunars

Carpa

40 min

17:00

Pinotxo, el nen de fusta
El Senyor de les Baldufes

Pl. Major 1
Baluard

50 min
45 min

*Els espectacles tenen AFORAMENT LIMITAT.
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Horaris

Diumenge 4 d’octubre, de 10:30h a 18h

Horaris

Espectacle

Espai

Durada

11:00

Espai de Jocs (Ludiespai)
Pinotxo, el nen de fusta
L’Amàlia i les ombres Lunars

Pl. Monestir
Pl. Major 1
Carpa

Fins a les 18h
50 min
40 min

12:00

En Tabalet

Pícnic

25 min

El Senyor de les Baldufes

Baluard

45 min

12:15

Vet’ho aquí

Carpa

50 min

12:30

La Menuda i en Pau el Gegant

Pl. Major 2

50 min

13:15

Animalia Inc

Jardí Escultòric

25 min

13:45

L’Amàlia i les ombres lunars
En Tabalet

Carpa
Pícnic

40 min
25 min

14:00

Pinotxo, el nen de fusta

Pl. Major 1

50 min

15:00

Vet’ho aquí
Animalia Inc

Carpa
Jardí Escultòric

50 min
25 min

15:15

En Tabalet

Pícnic

25 min

15:30

La Menuda i en Pau el Gegant

Pl. Major 2

50 min

16:15

Animalia Inc

Jardí Escultòric

25 min

16:30

L’Amàlia i les ombres lunars

Carpa

40 min

17:00

Pinotxo, el nen de fusta
El Senyor de les Baldufes

Pl. Major 1
Baluard

50 min
45 min

17:45

Vet’ho aquí

Carpa

50 min

*Els espectacles tenen AFORAMENT LIMITAT.
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1A PLAÇA MAJOR _ ESCENARI A
Pinotxo, el nen de fusta Cia. Titelles Sebastià Vergés
1B PLAÇA MAJOR _ ESCENARI B
La Menuda i en Pau el Gegant Cia. Pengim Penjam

2 CARPA
L’Amàlia i les ombres Lunars Cia.Animamundi
Vet’ho aquí - Cia. Tururuth
3 PÍCNIC
El Jardí - Cia. Pamipipa
En Tabalet - Cia. L’Invisible Titelles

4 BALUARD
El Senyor de les Baldufes
Cia. Penélope y Aquiles
5 PL. MONESTIR
Espai de jocs - Ludiespai

6 JARDÍ ESCULTÒRIC
Animlia Inc Cia. Sàndal Produccions

ENTRADA

ANIMALIA INC
Sàndal Produccions

Català
20-25 minuts
Instal·lació amb titelles
Tots els públics

Sinopsi

En Max, biòleg, convida als espectadors
a conèixer com es treballa al Campament a
través de la conferència Animalia. Tant ell
com l’equip de cuidadors i animals estan
encantats de fer tasques de divulgació.
El problema és que mai recorden la data
pactada per a la conferència. Els espectadors arriben expectants i el que havia de
ser una conferència acaba convertint-se en
un showcase animal.
La companyia

Sàndal Produccions és una companyia
fundada el 2017. Produeix espectacles de
teatre, esdeveniments artístics i activitats
privades. També ofereix producció i distribució a altres companyies de teatre.
*Aquest espectacle té AFORAMENT LIMITAT.

3 i 4 d’octubre
Jardí Escultòric
13:15h | 15h | 16:15h
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El Jardí

ESTRENA!

Titelles Pamipipa

Català
30 minuts
Tija i guant
Entre 0 i 3 anys

Sinopsi

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 espectacle de cançons, rimes i titelles per a petits
infants de 0 a 3 anys.
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.

*Aquest espectacle té AFORAMENT LIMITAT.

3 d’octubre
Pícnic
12h | 13:45h | 15:15h
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El Senyor de
les Baldufes
Penélope y Aquiles
Català, castellà, francés
40 minuts
Manipulació amb baldufes
Tots els públics

Sinopsi

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

La cia Penélope y Aquiles, formada el 1997,
està integrada per Gabriela Sandoval 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.
*Aquest espectacle té AFORAMENT LIMITAT.

3 i 4 d’octubre
Baluard
12h | 17h
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En Tabalet
L’Invisible Titelles

Sinopsi
Català
25 minuts
Manipulació directa
de titelles sobre taula
A partir de 2 anys

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 se
senten fora, al bosc. Una aventura. Què
passarà?
La companyia

*Aquest espectacle té AFORAMENT LIMITAT.

4 d’octubre
Pícnic
12h | 13:45h | 15:15h

La cia de Titelles L’Invisible neix el 2008 a
Montroig del Camp. Ha actuat per tota la
geografia catalana i espanyola amb espectacles infantils i també per a adults. En l’actualitat tenen 11 espectacles i construeixen
els seus titelles i escenografia.
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L’Amàlia i les
ombres lunars

ESTRENA!

Animamundi Teatre

Català
40 minuts
Ombres xineses
A partir de 2 anys

Sinopsi

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 companyia

*Aquest espectacle té AFORAMENT LIMITAT.

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.

3 i 4 d’octubre
Carpa
11h | 13:45h | 16:30h
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La Menuda i en Pau el Gegant

ESTRENA!

Pengim-Penjam

Sinopsi
Català
50 minuts
Guant
A partir de 3 anys

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.
La companyia

Pengim-Penjam compta amb una trajectòria 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.

*Aquest espectacle té AFORAMENT LIMITAT.

3 i 4 d’octubre
Plaça Major B
12:30h | 15:30h
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Pinotxo, el nen de fusta
Titelles Sebastià Vergés

Sinopsi
Català
50 minuts
Titella de guant tradicional català
Tots els públics

El desig més gran de Pinotxo és esdevenir 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.
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 en nombrosos festivals
internacionals.
*Aquest espectacle té AFORAMENT LIMITAT.

3 i 4 d’octubre
Pl. Major A
11h | 14h | 17h

13

Vet’ho aquí
Tururuth

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

Sinopsi

Vet’ho aquí és un espectacle multidisciplinar 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 poderós del món; i en Patufet ens enamorarà
amb les seves aventures.
La companyia

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.
*Aquest espectacle té AFORAMENT LIMITAT.

3 d’octubre

4 d’octubre

Carpa 2
12:15h | 15h

Carpa 2
12:15h | 15h | 17:45h
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Espai de jocs (Ludiespai)
Dissabte 3 i diumenge 4, d’11h a 18h
Ludiespai us proposa jocs del passat, populars i d’altres països per a gent de totes les edats. Un espai
amb més de 25 jocs gegants de fusta. Una forma de gaudir en comunitat i sense tecnologia pel mig
que reconverteix espais buits en espais lúdics.

Carnet familiar
Gaudiu del Poble tot l’any!
Divertiu-vos setmana sí setmana també amb l’abonament familiar del Poble Espanyol! Podreu venir
al recinte totes les vegades que volgueu i assistir a les activitats especials que us oferim... I no oblideu la zona de tobogans gegants i l’espectacular instal·lació audiovisual FIESTA, on podreu entrar
tantes vegades com desitgeu!
Fira de Clicks i Lego
Octubre
Halloween
Novembre

Nadal al Poble
Desembre

Per només 60€ 54€ l’any
2 adults + 2 nens (de 4 a 12 anys)
Els menors de 4 anys tenen l’entrada gratuïta
*10% de descompte per abonament
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Tallers d’artesania
3 i 4 d’octubre. 10:30h - 19h
A

Vitraloi

Les titelles de vidre
Aforament: 6 persones / Preu: 8€ / Edat mínima: 4 anys / Durada: 30 min
3 i 4 d’octubre. 11:30h - 18h
B

Manera Negra

Estampa la teva Tote Bag personalitzada. Podras endur-te la peça al moment
(per això cal enviar amb antelació el disseny i/o fotografia del que volgueu estampar
a tallersartesanspobleespanyol@gmail.com)
Aforament: 4 persones / Preu: 6€ / Edat mínima: 5 anys / Durada: 30 min
3 i 4 d’octubre. 10:30h - 14:30h i 16:30h - 19:30h
C

Món de Mones

Confecciona una xapa amb el teu dibuix. Podràs endur-te la peça la moment!
Aforament: 4 persones / Preu: 2€ / Edat mínima: 3 anys / Durada: 15 min
3 i 4 d’octubre. 11h - 14h i 16h - 20h
D

Cal Terrissaire

· Pinta una peça de ceràmica. Podràs endur-te la peça la moment!
Aforament: 6 persones / Preu: 2,80€ - 7€ / Edat mínima: 3 anys / Durada: 20 min
· Creació d’un got en un de torn de ceràmica + pintura ceràmica. Les peces s’hauran
de recollir al taller al cap de 15 dies.
Aforament: 6 persones / Preu: 7€ / Edat mínima: 5 anys / Durada: 30 min
4 d’octubre. 10h - 14h
E

La Pescallunes

Creació d’un pot de llapis amb fibres vegetals.
Aforament: 3 persones / Preu: 5€ / Edat mínima: 3 anys / Durada: 30 min
3 d’octubre. 11h - 18h. 4 d’octubre. 11h - 15h
F

Sañudo

· Creació d’un targeter de cuir. Màxim 4 persones / 25€ / A partir de 16 anys / 45 min
· Creació d’una polsera de cuir. Màxim 4 persones / 10€ / A partir de 6 anys / 20 min
· Creació d’un penjoll d cuir. Màxim 4 persones / 3€ / A partir de 3 anys / 20 min
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#festivaldetitellesdebarcelona

www.poble-espanyol.com

@pobleespanyol
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