
Hi ha pianos que amaguen històries meravelloses. Això és el que descobreix la Nona quan sent el seu avi 
tocar l’antic piano de casa seva. Segons l’avi, aquest va ser el primer piano d’un infant que era trapella i 
juganer, com qualsevol altre, però, alhora, apassionat del tot per la música: qui un dia fou l’Enric Granados. 

A través de la seva música, recreada en viu per tres concertistes i de les mans d’una actriu i un actor, tots dos 
titellaires, el públic pot endinsar-se en el joc escènic d’uns titelles i d’uns dibuixos animats que evoquen i 
descriuen, d’una manera amena i divertida, el perfil artístic i humà d’aquest músic, virtuós del piano, compo-
sitor, mestre... a la vegada que pare de família. 

Un muntatge que convida a compartir una experiència teatral, lúdica i musical, a l’abast dels menuts i 
d’interès familiar.

FITXA ARTÍSTICA

Autor i director: Joan-Andreu Vallvé

Diseny dels titelles i de l’escenografia: 
Joan-Andreu Vallvé 
Música: Enric Granados
Arranjaments musicals: Jordi Cornudella
Actors-titellaires:  Aitana Giralt / Clara Olmo 
i Àngel Pérez
Músics: Neus Puig, Marta Castelló i Núria Garcia
Dibuixos projeccions: Joan-Andreu Vallvé
Animació projeccions: Bernat Vallvé

Construcció dels titelles: Joan-Andreu Vallvé
Construcció de l’escenografia: Xavi Badia 

Tècnic: Olaf Ferigni
Producció artística:  Centre de Titelles de Lleida

FITXA TÈCNICA

Tècnica: titelles de taula i projeccions
Duració de l’espectacle: 55 minuts
Temps de muntatge: 2 hores
Temps de desmuntatge: 1 hora
Espai escènic:
- Espai fosc amb tarima o escenari i càmera negra
- Espai Idoni: 3,50 m alçada, per 6 m d’amplada, 
  per 5 m fondària. 
- Alçada escenari: 80 cm

Altres necessitats:
- Una persona responsable de rebre la companyia 

i que conegui l’espai d’actuació amb coneixe-
ment tècnics.

- Camerino amb mirall i aigua corrent. 

Espectacle d’interès tant en sessions escolars com 
obertes al públic en general.

EL PETIT PIANO

Adreçat a nens i nenes a partir de 3 anys.
Espectacle commemoratiu any Enric Granados.
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