
- L’organització es reserva el dret de
modificar la programació sempre que
sigui per causes alienes.

- No es permet entrar als espectacles de
pagament un cop hagin començat.

- Cal desconnectar els telèfons mòbils
en els espais d’actuació.

- No es permés de fotografiar, filmar ni
gravar amb flaix en els espectacles.

- Per motius de seguretat, els cotxets
d’infants s’han de deixar al vestíbul de
l’espai d’actuació. L’organització no
n’assumeix la vigilància.

- En cas de pèrdua d’algun objecte
personal, dirigiu-vos a les oficines del
Centre de Titelles.

- A la Fira hi ha persones acreditades
com a programadors o companyies,
que tenen accés al teatre amb el
consentiment previ dels porters.

PROTOCOLS PER A 
LA SEGURETAT DE 
LA FIRA
- L’ús de mascareta és obligatori per a

tots els usuaris, tan grans com petits,
en els espais d’actuació.

- A l’entrada de tots els espai hi haurà
dispensadors de gel hidroalcohòlic.

- L’entrada i la sortida als espais
d’actuació es realitzarà de manera
esglaonada i sota el control del
personal de la Fira per garantir la
distància de seguretat.

- Es complirà la normativa vigent, pel
que fa a l’aforament i disposició de
les cadires. No es permet moure-les ni
asseure’s un un espai inhabilitat.

- En acabar les actuacions, evitem
les aglormeracions als vestíbuls i a
l’exterior.

- Es desinfectaran tots els espais després
de cada actuació.

INFORMACIÓ 
IMPORTANT PER 
ALS ESPECTADORS

MESURES 
ESPECIAL 
COVID-19 



- Les entrades es posaran a la venda
des del dia 22 d’abril a les 10 h, a
través de www.firatitelles.com a
l’apartat venda d’entrades.

- No es poden fer reserves per correu
electrònic ni per telèfon.

- Un cop adquirides, no s’admet la
devolució d’entrades.

- La compra d’entrades és exclusivament
online. No es farà venda a taquilla.

- Les entrades es poden adquirir, en cas 
que n’hi hagi, fins l’últim moment.

- Tots els infants a partir d’1 any han
d’abonar l’entrada.

- Hi ha espectacles amb entrada gratuïta 
però cal agafar entrada per poder
accedir-hi i controlar l’aforament.

- En l’espectacle Prometheus els nens
i les nenes entraran sols a la platea
del teatre, és un espectacle pensat
NOMÉS per a ells i elles. Només heu
de comprar una entrada pels vostres

fills i filles. Ni pares, ni mares, ni àvies, 
ni tietes… no podrà entrar ningú més 
que els infants. A la Fira de Titelles hi 
assisteixen programadors de Festivals, 
que hi tindran accés només a 
l’anfiteatre i completament separats 
dels infants. 

- Per a l’espectacle Penjant d’un Fil
programat dins el Gargar Festival de
Penelles, les entrades s’adquireixen
directament a l’espai d’actuació.

- Per accedir a la projecció de la
pel·lícula Anima Animae Animam, les
entrades es compraran directament a 
l’Espai Funatic.

- Totes aquelles persones que hagin
adquirit entrada per a algun dels
espectacles programats al Teatre de
l’Escorxador, podran gaudir també
de l’espectacle Pigs. No es podran
adquirir entrades per veure només a
la companyia Campi qui Pugui.

Amics de la Fira
Entrades al 50% de descompte (una 
entrada per espectacle i carnet).

Es poden comprar un màxim de 4 
entrades per espectacle i carnet.

VENDA 
D’ENTRADES

ENTRADES
ESPECIALS



INAUGURACIÓ
DE LA 32a FIRA DE
TITELLES DE LLEIDA

CLOENDA DE 
LA 32a FIRA DE 
TITELLES DE LLEIDA         

Tindrà lloc el 30 d’abril, a La Llotja. Sala 
Ricard Vinyes, a les 20 h

Espectacle:  The Mountain
Companyia: Agrupación Señor Serrano 

(70’ – juvenil).

The Mountain combina la primera expe-
dició a l’Everest, amb Orson Welles sem-
brant el pànic al seu programa de ràdio 
La guerra dels mons, jugadors de bàd-
minton jugant a beisbol, un web de fake 
news, un dron escrutant al públic, molta 
neu i Vladímir Putin dissertant satisfet so-

bre la confiança i la veritat.

Una visió des de l’altre costat del mirall...

El públic, talment com l’innocent Alí-
cia, travessarà el mirall per endinsar-se 
en la part més profunda del Mirall Ne-
gre: un món obscur en què regna la 
llum, on resideixen criatures elegants, 
irreverents, tendres, perverses, solitàri-
es, provocadores, ànimes plenes d’hu-
mor corrosiu i burleta. Un personatge 
androgin i extravagant sorgit de les 
tenebres, ajudat per tres titellaires, ens 
submergirà en un món paral·lel des 
de l’altre costat del mirall. Aquest és 
un mirall que deforma el que veu per 
mostrar-nos, sense pudor, els nostres 

pecats i baixeses.

Música, llum, obscuritat, objectes, tite-
lles i actors surten i entren del mirall, un 
mirall que els atraparà per devorar-los 

sencers, com un gran forat negre.  

Tindrà lloc el dia 2 de maig, a 
La Llotja. Sala Ricard Vinyes, a les 19 h

Espectacle: Espejismo
Companyia: El Espejo Negro

(90’ – juvenil).



PLAÇA DE LA LLOTJA
Companyia: Centre de Titelles de Lleida
Espectacle: Kujira
Dia: dv. 30 d’abril, 19.30 h

Gratuït amb adquisició d’entrada 
prèvia a través de la plataforma de 
venda d’entrades de la Fira. 

Sabies que les balenes canten i també 
ploren?

Kujira, una cria de balena blava, l’ani-
mal més gran i fort que ha existit mai 
a la terra, plora en veure com deterio-
rem aquest meravellós planeta. 

PLAÇA ESTEVE CUITO
Companyia: La Fam Teatre
Espectacle: Mr. Blue Sky
Dia: ds. 1 de maig, 21 h

El món es troba col·lapsat d’infor-
mació, d’imatges, notícies... I l’ésser 
humà es troba saturat de continguts, 
però buit d’humanitat. Ens hem con-
vertit en màquines, en éssers meca-
nitzats sense comunicació.

Mr. Blue Sky conta la història de com, 
un dia, l’ésser humà es va tornar a 
descobrir. Es van trencar les barreres 
tecnològiques que els separaven i es 
van tornar a mirar als ulls. Van desco-
brir el món i van deixar la tecnologia 
de banda. 

Companyia: Campi qui Pugui
Espectacle: Pigs
Dia: ds. 1 de maig

Totes aquelles persones que hagin ad-
quirit entrada per a algun dels espec-
tacles programats al Teatre de l’Es-
corxador, podran gaudir també de 
l’espectacle PIgs. No es podran ad-
quirir entrades per veure només a la
companyia Campi qui Pugui.

Els tres porquets del famós conte po-
pular s’han fet grans i ara els trobem 
pels carrers de la ciutat, buscant una 
casa nova. I de passada, fan alguna 
broma al vell llop, que ja no pot bu-
far com abans. Després de tants anys 
es podria dir que són vells amics i tot 
s’ha convertit en un joc!
Un vell conte renovat a mida gegant, 
‘gamberro’ i ple de tendresa. 

En aquesta edició, la Fira continua 
acollint espectacles als espais oberts, 
tot i que en ubicacions alternatives 
per tal de garantir el control d’accés 
i el registre previ que les mesures vi-
gents demanen, a la Plaça Esteve 
Cuito, Plaça del Museu de Lleida, Pla-
ça de la Llotja i al Pati del Convent de 
Santa Clara.

ACTUACIONS 
DE TITELLES
AL CARRER 

Kujira ha emprès un llarg viatge per 
fer sentir el seu plor i el seu cant entre 
els humans. Un cant d’alarma contra 
el canvi climàtic, la contaminació i 
la sobre explotació dels recursos del 
planeta.

La Fam Teatre
Mr. Blue Sky



PLAÇA DEL 
MUSEU DE LLEIDA
Companyia: Hotel Iocandi
Espectacle: Peix
Dia: ds. 1 de maig, 13 h i 18 h

Gratuït amb adquisició d’entrada 
prèvia a través de la plataforma 
de venda d’entrades de la Fira.

Una reflexió, des de la poètica de 
l’absurd, sobre la mallorquinitat, 
sobre l’impacte del turisme, sobre 
la lluita de poders, sobre la buidor, 
el silenci i la solitud davant la im-
mensitat, sobre la ridiculesa de ser 
grans i l’enyorança de ser petits.
Un viatge metafòric cap a les pro-
funditats humanes per buscar allò 
que ens fa continuar nedant, bus-
cant i remant, tot i la magnitud i la 
força imprevisible i sempre sorpre-
nent de les onades.

PATI DEL CONVENT 
DE SANTA CLARA 
ESPAI INSTAL·LACIONS
En aquesta edició i com a novetat, 
oferim l’espai instal·lacions. Un espai 
que acollirà les propostes de qua-
tre companyies diferents, tres de les 
quals formen part del recent creat 
Col·lectiu Galleda. 

L’accés a l’espai serà gratuït amb 
reserva prèvia. Durant una hora, les 
famílies escolliran les instal·lacions de 
les que volen gaudir. 

Ds. 11 h, 12 h, 13 h, 17 h, 18 h i 19 h
Dg. 11 h, 12 h, 13 h, 16.30 h, 17.30 h i 18.30 h
Durada: 60’

Puck Cinema Caravana
Puck i la seva troupe

Companyia: Puck Cinema Caravana
Espectacle: Puck i la seva troupe

Els personatges de la Puck fan la 
revolució i surten al carrer. Busquen 
mans imaginatives per fer-se reals a 
través del joc. Tota la troupe posarà 
el món cap per avall per viure aven-
tures animades i per redibuixar-nos 
i convertir-nos en uns personatges 
més de la seva colla inacabable. 

Companyia: Galiot Teatre
Espectacle: Gira Volta Titelles

Enmig de la plaça un carrusel antic sen-
se cavallets i amb teatrets autòmats.
Entra, seu, obre. El públic serà l’en-
carregat  de donar vida als diferents 
contes universals amb mecanismes, 
artefactes i engranatges de fusta i 
ferro, construïts amb material reci-
clat com ara culleres de cuina, moli-
nets de carn, aixetes  antigues, eines 
de fusteria, etc...  

Companyia: Holoqué
Espectacle: La Caixeta

Dues ballarines descansen al cap-
damunt d’una capsa de música 
gegant. L’espectacle ens endinsa 
en un viatge ple d’engranatges que 

es transformen i donen vida a una bo-
nica història d’amor prohibit entre la 
música i la dansa sota els governs del 
Rei Por. Un relat sobre el despotisme i 
els amors prohibits, en un cosmos regit 
per la música i la dansa.

Companyia: Cia. Minimons
Espectacle: Un teatre al jardí

És un espectacle sensorial de recorre-
gut en què les famílies seran les prota-
gonistes. 
Patric, se’n va de gira amb els pares 
per tot el món. Gràcies a la lectura del 
seu diari, visitarem diferents ciutats i 
viurem les seves aventures. Preparats 
per al viatge? Maleta, passaport, ga-
nes d’aventura!



LA FIRA AL 
GARGAR FESTIVAL
Novament, la Fira sortirà de la ciutat 
de Lleida. Enguany i com a novetat 
d’aquest 2021, la Fira serà present al 
Gargar Festival de Penelles amb l’es-
pectacle Penjant d’un Fil de la com-
panyia Di Filippo Marionette.

Companyia: Di Filippo Marionette
Espectacle: Penjant d’un fil
Dia: ds. 1 de maig, 11 i 13 h

Un espectacle de titelles ple de simpli-
citat i poesia. T’involucra, et mou i et 
diverteix. Els titelles estan vius; vius en 
el sentit de ser capaços de transme-
tre emocions. 

Lleuger com el vol d’una ploma, fort 
com el batec del cor en un coixí. 

Un any més, el cinema en què el te-
atre de titelles i objectes n’és el pro-
tagonista, estarà present a la Fira. En 
aquesta edició, podrem gaudir de 
la projecció de la primera pel·lícula 
de cinema de la companyia Zero en 
Conducta.

Lleida acollirà la seva estrena a 
Catalunya.

EN CARTELLERA A 
LA FIRA DE TITELLES
Companyia: Zero en Conducta
Espectacle: Anima Animae Animam
Dies: ds. 1 de maig, 17 h
         dg. 2 de maig, 13 i 17 h
Lloc: Espai Funatic
Recomanada per a majors de 12 anys

Anima Animae Animam és un home-
natge a aquella professió, que en 
temps antics, ha estat considerada 
sense ànima.

A aquella professió que sempre ha tin-
gut prohibit ser enterrada en cementiris.

A aquella professió que ha dedicat 
la seva existència a rescatar històries 
perdudes en objectes oblidats.

A aquella gent que han regalat la 
seva ànima a essers inanimats per do-
nar-los l´oportunitat de viure, encara 
que sigui una estona.

Un homenatge a una professió irre-
verent, nòmada i poeta que mai ha 
deixat rei amb cap: Els/les titellaires.

Zero en Conducta
Anima Animae Animam

TITELLES  AL 
TERRITORI 

CINEMA, 
TITELLES I 
CRISPETES



TRADUCCIÓ A 
LA LLENGUA 
DE SIGNES 
CATALANA
Gràcies a la col·laboració de l’asso-
ciació Deixa’ns signar, els actes pro-
tocolaris de la Fira, es tradueixen a la 
llengua de signes.

Al voltant de 40 actuacions, la meitat 
de la programació, s’ofereixen sense 
paraules, fent així la Fira més accessi-
ble a tothom. 

CENTRE DE DIA 
PER A LA GENT 
GRAN SANTA 
CLARA
Com a novetat, la Fira programa 
una actuació de titelles al Centre de 
Dia Santa Clara, per tal que els seus 
usuaris puguin gaudir gratuïtament 
d’un espectacle.

Companyia: Di Filippo Marionette
Espectacle: Penjant d’un fil
Dia: dl. 3 de maig

Un espectacle de titelles ple de sim-
plicitat i poesia. T’involucra, et mou i 
et diverteix. Els titelles estan vius; vius 
en el sentit de ser capaços de trans-
metre emocions. 
Lleuger com el vol d’una ploma, fort 
com el batec del cor en un coixí. 

CENTRE 
PENITENCIARI 
PONENT
Per segon any, la Fira programa una 
actuació de titelles a la presó, per 
tal que els presos puguin gaudir gra-
tuïtament d’un espectacle.

Companyia: Di Filippo Marionette
Espectacle: Penjant d’un fil
Dia: dl. 3 de maig

Di Filippo Marionette
Penjant d’un fil

LA FIRA
S’IMPLICA



BAYCHIMO TEATRO 
La leyenda de 
Sally Jones
ESTRENA A CATALUNYA

 Castella i Lleó 

 70 minuts - Castellà

Familiar + 10 anys

Ds. 1 de maig, a la 10.15 h i a les 12.15 h 
Teatre Escorxador. Sala 1

Aquesta és la història d’un viatge ex-
traordinari pel món sencer. La història 
d’un misteriós lladre de joies i d’un 
mariner trist amb el cor d’or. Una his-
tòria sobre maldat emmurriada en 
jungles caloroses i sobre una amistat 
lleial en oceans turmentosos. Una 
història sobre enyorança, esperança i 
traïcions cruels. 

Autoria
Jakob Wegelius
Producció
Baychimo Teatro
Direcció
Alberto Martínez
Repartiment
Paloma Leal 
Ramón Enríquez
Música
Javier Navarro
Disseny titelles
Arturo Ledesma
Idiomes disponibles
Castellà, anglès i francès

Management
Baychimo Teatro
Plaza Arias Gonzalo, 1, bajo B
49001 Zamora
Tel. 0034 625 849 175
ramon@baychimoteatro.com 
www.baychimoteatro.com
FB: BaychimoT
TW: @BaychimoT
IG: @baychimoteatro

AGRUPACIÓN 
SEÑOR SERRANO 
Prometheus
 Catalunya (Espanya) 

 45 minuts - Català

Familiar

Ds. 1 de maig, a les 11.30 h i 
a les 13.00 h 
CaixaForum

Diu el mite que Prometeu és castigat 
per Zeus per haver-lo desobeït i haver 
lliurat el foc als éssers humans. Per això, 
una àguila li devorarà eternament 
el fetg. És Prometeu un sabotejador 
o un revolucionari? Prometeu, el Dr.
Frankenstein i Julian Assange s’abracen 
en aquesta versió contemporània del
mite grec.

Autoria i direcció
Àlex Serrano
Pau Palacios
Producció
Conde Duque Centro de Cultura 
Contemporánea, Festival Momix, 
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i Sala 
Beckett
Repartiment
Pau Palacios 
Música
Roger Costa 
Disseny maquetes
Lola Belles
Idiomes disponibles
El de l’idioma del lloc on es programi

Management
Art Repuclic
Carrer de Sant Salvador, 109
Local La Lola Coworking
08024 Barcelona
Tel. 0034 654 805 233
info@artrepuclic.es
barbara@srserrano.com  
www.srserrano.com
FB: AgrupacionSenorSerrano
IG: @agrupacionsenorserrano

AGRUPACIÓN 
SEÑOR SERRANO 
The Mountain
 Catalunya (Espanya) 

 70 minuts - Anglès subtitulat en català

Juvenil

Dv. 30 d’abril, a les 20 h 
La Llotja. Sala Ricard Vinyes

The Mountain combina la primera 
expedició a l’Everest, amb Orson Welles 
sembrant el pànic al seu programa de 
ràdio La guerra dels mons, jugadors de 
bàdminton jugant a beisbol, un web de 
fake news, un dron escrutant al públic, 
molta neu i Vladímir Putin dissertant 
satisfet sobre la confiança i la veritat.

Autoria i direcció
Àlex Serrano
Pau Palacios
Ferran Dordal
Producció
GREC Festival de Barcelona, Teatre 
Lliure, Conde Duque Centro de Cultura 
Contemporánea, CSS Teatro Stabile di 
Innovazione del Friuli - Venezia Giulia, 
Teatro Stabile del Veneto - Teatro 
Nazionale, Zona K, Monty Kultuurfaktorij, 
Grand Theatre i Feikes Huis
Repartiment
Anna Pérez
Álex Serrano
Pau Palacios
David Muñiz
Música
Nico Roig
Disseny espai escènic i maquetes
Lola Belles
Àlex Serrano
Idiomes disponibles
Pels subtítols, el de l’idioma del lloc on 
es programi

Management
Art Repuclic
Carrer de Sant Salvador, 109
Local La Lola Coworking
08024 Barcelona
Tel. 0034 654 805 233
info@artrepuclic.es
barbara@srserrano.com  
www.srserrano.com
FB: AgrupacionSenorSerrano
IG: @agrupacionsenorserrano



CAMPI QUI PUGUI 
Pigs
 Catalunya (Espanya)

 15 minuts - Sense paraules

Familiar

Dv. 30 d’abril, a les 19.15 h
Vestíbul de la Llotja (45’) – Professionals 

Ds. 1 de maig, a les 10.00 h, 10.45 h, 
11.45 h, 12.45 h, 18.45 h i 19.45 h
Plaça Esteve Cuito

Totes aquelles persones que hagin 
adquirit entrada per a algun dels 
espectacles programats al Teatre de 
l’Escorxador, podran gaudir també 
de l’espectacle Pigs. No es podran 
adquirir entrades per veure només a 
la companyia Campi qui Pugui.

Els tres porquets del famós conte po-
pular s’han fet grans i ara els trobem 
pels carrers de la ciutat, buscant una 
casa nova. I de passada, fan alguna 
broma al vell llop, que ja no pot bufar 
com abans. Després de tants anys es 
podria dir que són vells amics i tot s’ha 
convertit en un joc!
Un vell conte renovat a mida gegant, 
‘gamberro’ i ple de tendresa. 

Autoria i producció
Campi qui Pugui
Direcció 
Jordi Pedrós (visió externa: Xavier 
Manuel)
Repartiment
Jordi Pedrós
Cristina Garcia
Saray González
Erik Varea
Música 
Music Library
Disseny titelles
Joan Pena – Plancton Escena

Management
Cristina Garcia
c/ Alcalde Costa, 10, 5è 2a
25002 Lleida
Tel. 0034 654 515 075
campiquipugui@cqpproduccions.com
www.cqpproduccions.com
FB: Campiquipuguiproduccions
TW: @campiquipugui1
IG: @cia_campiquipugui

CENTRE DE TITELLES 
DE LLEIDA 
Kujira
 Catalunya (Espanya)

 25 minuts - Sense paraules

Familiar

Dv. 30 d‘abril, a les 19.30 h 
Plaça de La Llotja

Sabies que les balenes canten i també 
ploren?
Kujira, una cria de balena blava, 
l’animal més gran i fort que ha existit 
mai a la terra, plora en veure com 
deteriorem aquest meravellós planeta. 
Kujira ha emprès un llarg viatge per 
fer sentir el seu plor i el seu cant entre 
els humans. Un cant d’alarma contra 
el canvi climàtic, la contaminació i 
la sobre explotació dels recursos del 
planeta. 

Direcció 
Bernat Vallvé
Producció
Centre de Titelles de Lleida
Repartiment
Francesc Farré
David Verge
Oriol Vazquez
Música 
Bernat Vallvé
Disseny titelles
Joan-Andreu Vallvé

Management
Centre de Titelles de Lleida
Plaça de l’Hort de Santa Teresa, 1
25002 Lleida
Tel. 0034 973 270 249
centre@titelleslleida.com 
www.titelleslleida.com
FB: CentreDeTitellesLLeida
TW: @Titelleslleida
IG: @Titelleslleida

CÍA. ANDREA DÍAZ 
REBOREDO 
M.A.R
 Madrid (Espanya)

 60 minuts - Castellà 

Juvenil 

Ds. 1 de maig, a les 9 h i a les 18.45 h
Dg. 2 de maig, a les 13 h i a les 17.30 h
Aula de Teatre

M.A.R és un viatge a través del temps.
Un paisatge en constant moviment per
espais, persones i records. La història
d’una vella casa familiar i un tractat
tècnic-poètic sobre les nostres llars i el
seu significat; fusta, fotografies, utensilis
quotidians, l’olor de la llenya i el so del
mar darrere de les finestres. La vida, en
fi, d’Una Casa.

Autoria, direcció i repartiment
Andrea Díaz Reboredo
Producció
Cía. Andrea Díaz Reboredo
Música
Daniel León
Disseny titelles
Pablo i Andrea Reboredo 
Idiomes disponibles
Castellà, anglès, franceès i italià

Management
Ana Sala
IKEBANAH ARTES ESCÉNICAS
Carrer Navellos, 1-11ª
46003 Valencia
Tel. 0034 619 951 791 
Tel. 0034 960 090 504
anasala@ikebanah.es
andy_diaz@hotmail.com
www.andreadiazreboredo.com
www.ikebanah.es
FB: M.A.R
FB: IKEBANAH
IG: @mar_teatro_de_objetos



DAVID ESPINOSA 
Historia Universal
 Catalunya (Espanya)

 60 minuts - Sense paraules

Juvenil 

Dg. 2 de maig, a les  11 h i a les 13 h 
CaixaForum

Continuant l’experimentació amb l’ob-
jecte com a element narratiu, intenta 
teatralitzar la història universal des de la 
seva particular perspectiva, generant 
un recorregut audiovisual per alguns 
dels esdeveniments que constitueixen 
el desenvolupament de la humanitat. 
Una singular classe d’història, una breu 
i inacabada història, a través de la 
manipulació d’objectes, l’acció coreo-
gràfica i la projecció d’ombres.

Autoria i direcció
David Espinosa
Producció
El Local E.C
TNT Terrassa
Repartiment
Jordi Casanovas

Management:
David Espinosa
c/ Poeta Cabanyes, 62, bxos
08004 Barcelona
Tel. 0034 637 701 296
deliriosdegrandez@hotmail.com
www.davidespinosa.org

CIA. MINIMONS 
Un teatre al jardí
 Catalunya (Espanya)

 40 minuts - Català

Familiar

Ds. 1 de maig, a les 11 h, 12 h, 13 h, 17 
h, 18 h i 19 h
Dg. 2 de maig, a les 11 h 12 h, 13 h, 
16.30 h, 17.30 h i 18.30 h
Patí del Convent de Santa Clara

És un espectacle sensorial de recorregut 
en què les famílies seran les protagonistes. 
Patric, se’n va de gira amb els pares per 
tot el món. Gràcies a la lectura del seu 
diari, visitarem diferents ciutats i viurem les 
seves aventures. Preparats per al viatge? 
Maleta, passaport, ganes d’aventura!

Autoria i direcció
Pancho García
Marta Joan
Producció
Cia. Minimons
Repartiment
Pancho García
Marta Joan
Cristian Gómez
Música
Pancho García
Disseny titelles
Pancho García, Marta Joan, David 
Batignani, Mariano Santafosta, Nelson 
Jara, Gabriella Salvaterra, Antonia 
Tèrmens i Victoria Viñas
Idiomes disponibles
Català, castellà, anglès, italià i francès

Management
EspectacleSpectacular - Sandra Alfaro
Tel. 0034 644 402 162
espectaclespectacular@gmail.com
www.espectaclespectacular@gmail.com
www.minimons.org
FB: EspectacleSpectacular
IG: espectaclespectacular

DI FILIPPO 
MARIONETTE 
Variations
ESTRENA ABSOLUTA

 Itàlia

 55 minuts - Sense paraules

Familiar 

Dv. 30 d’abril, a les 18.30 h 
La Llotja. Sala Leandre Cristòfol 
Dg. 2 de maig, a les  11.30 h i a les 17 h
T. Julieta Agustí

Variations és el segon espectacle de 
la companyia, un espectacle dinàmic, 
divertit i poètic que fascina tant a joves 
com a adults. El protagonista és Proto, 
un titella amb possibilitats meravelloses. 
La interacció entre en Proto i els titel-
laires, que sempre són vius i ben visibles, 
és la protagonista de les diferents 
escenes. Aquesta interacció crea rela-
cions que són l’ànima d’aquest treball, 
que s’inspira en el joc teatral, en els 
ritmes de la “commedia dell’arte” i en 
la multiplicitat de la màscara neutra. 

Autoria, direcció i repartiment
Remo Di Filippo
Rhoda Lopez
Producció
Di Filippo Marionette
Música
Dardust, Marco Primavera, The Album 
Leaf i Wintergatan
Disseny titelles
Remo Di Filippo

Management:
Centre de Titelles de Lleida (Espanya)
Plaça de l’Hort de Santa Teresa, 1
25002 Lleida
Tel. 0034 973 270 249
centre@titelleslleida.com
Di Filippo Marionette (Internacional)
Tel. 0039 339 4600 352 – 0039 339 269 1719
difilippomarionette@gmail.com 
www.difilippomarionette.com



DI FILIPPO 
MARIONETTE
Penjant d’un fil
 Itàlia

 55 minuts - Sense paraules

Familiar 

Ds. 1 de maig, a les 11 h i a les 13 h
Gargar Festival de Penelles 

Un espectacle de titelles ple de simpli-
citat i poesia. T’involucra, et mou i et 
diverteix. Els titelles estan vius; vius en 
el sentit de ser capaços de transmetre 
emocions. 
Lleuger com el vol d’una ploma, fort 
com el batec del cor en un coixí. 

Autoria, direcció, repartiment 
i disseny titelles
Remo Di Filippo
Rhoda Lopez
Producció
Di Filippo Marionette
Música
Luca Nutricati

Management:
Centre de Titelles de Lleida (Espanya)
Plaça de l’Hort de Santa Teresa, 1
25002 Lleida
Tel. 0034 973 270 249
centre@titelleslleida.com
Di Filippo Marionette (Internacional)
Tel. 0039 339 4600 352 – 0039 339 269 1719
difilippomarionette@gmail.com 
www.difilippomarionette.com

EL ESPEJO NEGRO
Espejismo
 Andalusia (Espanya)

 90 minuts - Castellà

Juvenil 

Dg. 2 de maig, a les  19 h 
La Llotja. Sala Ricard Vinyes

Una visió des de l’altre costat del mirall...
El públic, talment com l’innocent Alícia, 
travessarà el mirall per endinsar-se en la 
part més  profunda del Mirall Negre: un 
món obscur en què regna la llum, on 
resideixen criatures elegants, irreverents, 
tendres, perverses, solitàries, provoca-
dores, ànimes plenes d’humor corrosiu i 
burleta. Un personatge androgin i extra-
vagant sorgit de les tenebres, ajudat per 
tres titellaires, ens submergirà en un món 
paral·lel des de l’altre costat del mirall. 
Aquest és un mirall que deforma el que 
veu per mostrar-nos, sense pudor, els 
nostres pecats i baixeses.
Música, llum, obscuritat, objectes, titelles 
i actors surten i entren del mirall, un 
mirall que els atraparà per devorar-los 
sencers, com un gran forat negre.  

Autoria, direcció i disseny titelles
Angel Calvente
Producció
El Espejo Negro
Repartiment
Carlos Cuadros
Laín Calvente
José Vera
Música
Miguel Olmedo + varis autors

Management:
El Espejo Negro
c/ Actriz Amelia de la Torre, 22
29196 Málaga
Tel. 0034 630 085 961
0034 952 178 207 – Ext. 3001 
info@elespejonegro.com
www.elespejonegro.com
FB: El-Espejo-Negro
TW: elespejonegro
IG: @elespejonegro

EL RETABLO 
Kalek
ESTRENA A CATALUNYA / ESTRENA EN CATALÀ

 Madrid (Espanya)

 45 minuts - Català

Infantil

Dg. 2 de maig, a les 9.30 h i a les 18 h 
Espai Orfeó

El Kalek és un petit poltre salvatge que creix 
i galopa lliurement amb la seva mare. Un 
dia l’atrapen i el domestiquen uns humans 
i començarà a servir diversos amos fins 
acabar en un circ fent tombarelles i altres 
proves circenses. Cada nit, tancat al seu 
estable, Kalek somia de tornar a ser lliure 
com el vent. 
L’espectacle combina el poètic i el cò-
mic i el protagonisme recau sobre els 
titelles, el teatre d’objectes i la música. 
La dramatúrgia original de Pablo Vergne 
desborda tendresa i profunditat en 
aquest bonic conte sobre la llibertat.

Autoria i direcció
Pablo Vergne
Producció
El Retablo
Repartiment
Daniela Saludes
Pablo Vergne
Música
Varis autors
Disseny titelles
Ricardo Vergne
Idiomes disponibles
Qualsevol idioma

Management:
Proversus - Isis Abellán
C/ Mariano Benavente, 5, 3º A
28200 San Lorenzo del Escorial
Tel. 0034 606 608 168 – 0034 915 064 344
isisabellan@proversus.com
www.proversus.com/espectaculo-kalek-
historia-de-un-caballo
FB: elretablo.teatrodetiteres
TW: isisabellan



EUDALD FERRÉ 
TEATRE DE TITELLES I 
MÀSCARES 
La “petita” Moby Dick
 Catalunya (Espanya)

 20 minuts - Català i castellà

Familiar

Ds. 1 de maig, a les 10  h, 11 h, 12 h, 13 
h, 17 h, 18 h, 19 h i 20 h
Dg. 2 de maig, a les 9 h, 10 h, 11 h i  12 h 
Església Sant Martí

Les balenes, per petites que siguin, són 
grans, molt grans i és difícil trobar-les a 
terra ferma. Però hi ha una força capaç 
de fer-les emergir del fons marí. La 
(petita) Moby Dick s’ha enamorat i ha 
emprès un misteriós viatge continental 
per buscar a la persona que va deixar 
“la carta d’amor més bonica del món”, 
dins una ampolla. Però, com trobar-
la...? La balena no imagina que, potser, 
allò que anhela és més a prop del que 
es pensa. 

Autoria
Joan Rioné
Producció
Companyia Eudald Ferré
Direcció i disseny titelles
Eudald Ferré
Repartiment
Eudald Ferré
Arnau Colom
Joan Rioné
Música
Pep Boada
Idiomes disponibles
Català, castellà, anglès i francès

Management:
Carretera de Montblanc, Km 22
43800 Valls
Tel. 0034 607 990 265
companyia@eudaldferre.cat
www.eudaldferre.cat
Facebook: Eudald Ferré Serra
Instragram: @EudaldFerreSerra

GALIOT TEATRE 
Gira Volta Titelles 
ESTRENA ABSOLUTA

 Catalunya (Espanya)

 15 minuts - Català 

Familiar

Ds. 1 de maig, 11 h, 12 h, 13 h, 
17 h, 18 h i 19 h
Dg. 2 de maig, 11 h, 12 h, 13 h, 
16.30h, 17.30 i 18.30 h
Pati Convent de Santa Clara

Enmig de la plaça un carrusel antic 
sense cavallets i amb teatrets autòmats.
Entra, seu, obre. El públic serà l’encar-
regat  de donar vida als diferents contes 
universals amb mecanismes, artefactes 
i engranatges de fusta i ferro, construïts 
amb material reciclat com ara culleres 
de cuina, molinets de carn, aixetes  
antigues, eines de fusteria, etc...

Autoria, direcció i disseny titelles
Jordi Monserdà
Producció
Galiot Teatre
Repartiment
Jordi Monserdà
Joaquim Monserdà
Arnau Monserdà
Música
Estudi Josmir
Idiomes disponibles
Castellà, francès i anglès. Traduïble a 
altres idiomes

Management:
Galiot Teatre
Avinguda Emili Monturiol, 75
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel. 0034 667 443 141 – 0034 935 935 743
galiot@galiotteatre.com
www.galiotteatre.com
FB: galiotteatre
IG: @galiotteatre 

HOLOQUÉ 
La caixeta
 Catalunya (Espanya)

 5 minuts - Català

Familiar

Ds. 1 de maig, 11 h, 12 h, 13 h, 
17 h, 18 h, 19 h
Dg. 2 de maig, 11 h, 12 h, 13 h, 
16.30 h, 17.30 h, 18.30 h
Pati Convent de Santa Clara

Dues ballarines descansen al capda-
munt d’una capsa de música gegant. 
L’espectacle ens endinsa en un viatge 
ple d’engranatges que es transformen 
i donen vida a una bonica història 
d’amor prohibit entre la música i la 
dansa sota els governs del Rei Por. Un 
relat sobre el despotisme i els amors 
prohibits, en un cosmos regit per la 
música i la dansa.

Autoria
Diego Xavier Caicedo
Producció
Núria Prunera
Jordi Villacampa
Direcció
Aina Rovira
Repartiment
Diego Caicedo
Miquel Vallès
Jordi Villacampa
Música
Diego Caicedo 
Dani López
Animació 3D
Marc Calero
Programació i tecnologia
Stagelab
Idiomes disponibles
Català, castellà, anglès i francès

Management
Núria Prunera i Jordi Villacampa
c/ Antoni Gaudí, 4, 1r – 2a
25250 Bellpuig
Tel. 0034 691 658 803
holoquearte@gmail.com
distribucio@jordivillacampa.com
www.holoque.es



LA CANICA TEATRO 
Orfeo
 Madrid (Espanya)

 50 minuts  - Castellà

Infantil

Ds. 1 de maig, a les 12h i a les 15.45 h
Espai Orfeó

Orfeu és un jove grec la música del 
qual és capaç d’aplacar tempestes, 
moure pedres i amansar les bèsties 
salvatges. Eurídice és una jove nimfa 
protectora dels boscos i la natura. Un 
dia s’enamoren. Però la seva felicitat 
no dura gaire: una mossegada de serp 
mata Eurídice. Desolat, Orfeu, decideix 
baixar a l’infern per buscar de la seva 
estimada. 

Autoria i direcció
Pablo Vergne
Producció i repartiment 
La Canica
Música
Llaüt i arranjaments: 
Ramiro Morales
Disseny Titelles
Eva Soriano
Ana Iturrate
Ricardo Vergne
Idiomes disponibles
Català, castellà i anglès

Management
Alberto Muyo
Tel. 0034 630 035 923
alberto-muyo@telefonica.net
www.lacanicateatro.com

HOTEL IOCANDI 
Peix
 Illes Balears (Espanya)

 50 minuts - Català

Familiar - Majors de 10 anys

Ds. 1 de maig, a la 13 h i a les 18 h
Plaça del Museu de Lleida

Una reflexió, des de la poètica de 
l’absurd, sobre la mallorquinitat, sobre 
l’impacte del turisme, sobre la lluita de 
poders, sobre la buidor, el silenci i la 
solitud davant la immensitat, sobre la 
ridiculesa de ser grans i l’enyorança de 
ser petits.
Un viatge metafòric cap a les 
profunditats humanes per buscar allò 
que ens fa continuar nedant, buscant 
i remant, tot i la magnitud i la força 
imprevisible i sempre sorprenent de les 
onades. 

Autoria, repartiment i disseny titelles
Tomeu Amer
Producció
Griselda Juncà
La Persiana
Direcció
Mirada externa Ada Vilaró
Música
Sasha Agranov
Idiomes disponibles
Català, castellà, anglès i francès

Management
La Maleta
c/ Santa Clotilde, 6
08012 Barcelona
Tel. 0034 652 356 493
info@lamaleta.cat
www.hoteliocandi.com
FB: ciahoteliocandi
TW: @hoteliocandi

JAM  
Le voyage
 Catalunya (Espanya)

 50 minuts - Sense paraules

Familiar 

Ds. 1 de maig, a les 10.30 i a les 12.30 h 
Teatre Julieta Agustí

Una vida quotidiana: feina, família, 
lleure..., que es veurà truncada quan, 
de sobte, esclata la guerra. 
Amb Le voyage, JAM posa el focus 
en els refugiats com a conseqüència 
d’un conflicte bèl·lic. Una reflexió 
sobre un col·lectiu invisible i sovint 
despersonalitzat, que fa èmfasi en el fet 
que està fet de persones com qualsevol 
de nosaltres i que, per tant, un dia 
també nosaltres podríem ser al seu lloc. 

Autoria, producció, 
direcció i repartiment
JAM
Música
Franki Moreno
Disseny titelles
Joan Pena

Management
JAM
c/ Les roses, 4
25001 Lleida
Tel. 0034 675 887 061
info@jamweb.cat
www.jamweb.cat
FB: Jam.Jove
TW: @JAMwebcat 
IG: @jovejam



LA FAM TEATRE 
Mr. Blue Sky
ESTRENA A CATALUNYA
 Comunitat Valenciana (Espanya)

 40 minuts - Sense Paraules

Juvenil

Ds. 1 de maig, a les 21 h 
Plaça Esteve Cuito

El món es troba col·lapsat d’informació, 
d’imatges, notícies... I l’ésser humà es 
troba saturat de continguts, però buit 
d’humanitat. Ens hem convertit en 
màquines, en éssers mecanitzats sense 
comunicació.
Mr. Blue Sky conta la història de com, 
un dia, l’ésser humà es va tornar a 
descobrir. Es van trencar les barreres 
tecnològiques que els separaven i es 
van tornar a mirar als ulls. Van descobrir 
el món i van deixar la tecnologia de 
banda. 

Autoria i direcció
Sergio Heredia
Producció
La Fam Teatre
Repartiment
Santi Martínez
Ainhoa Cebrià
Joan Ballester
Sara Gil
Música
Manu Chabrera
Disseny titelles
Palput Produccions

Management
La Fam Teatre
c/ Atrevits, 10
12540 Vila-Real
Tel. 0034 696 748 488
info@lafam.es
www.lafam.es
FB: lafamciadeteatre
IG: @lafamciadeteatre
TW: @lafamciadeteatre

PARTÍCULAS 
ELEMENTARES 
O Ninho
ESTRENA A CATALUNYA

 Portugal

 35 minuts - Sense paraules

Infantil

Ds. 1 de maig, a les 17 h
Dg. 2 de maig, a les 17.15 h 
Cafè Teatre Escorxador

“Era una vegada un nenet. Un nenet 
amb un ou.
Un ou molt rodonet, que té dins seu un 
ocellet”. 
Secreto – Miguel Torga

O Ninho s’inspira en un dels poemes més 
senzills de l’escriptor portuguès Miguel 
Torga, que en poques línies desvela 
com un secret ben guardat, pot enfortir 
una amistat vertadera. 

Autoria i repartiment
Carlos Silva
Producció
Partículas Elementares 
Direcció i disseny titelles
Leonor Bandeira

Management
Nuno Pinto
Rua da Ascensao, 294
388-644 Válega – Ovar
Tel. 00351 967 604 454
Distribucao.particulas@gmail.com

PEP I SIRA AYMERICH  
El lloc? de ser 
nosaltres
 Catalunya (Espanya)

 50 minuts - Sense paraules

Juvenil

Ds. 1 de maig, a les 20 h
Teatre Escorxador. Sala 1

Amb El lloc? de ser nosaltres, Aymerich 
construeix en fusta, la rèplica exacta del 
seu cos i el  de la seva filla Sira, en forma 
de marionetes de fusta articulades. 
Combinant la dansa, la
música, el moviment i la performance, 
aquesta nova proposta modela la 
matèria i dialoga amb la relació entre 
dos cossos. Una experiència que posa 
de relleu la qualitat gregària de l’espècie 
humana a la terra.

Autoria, direcció i disseny titelles
Pep i Sira Aymerich
Producció
IF Barcelona
Biennal de Teatre visual i de figures, 
en col·laboració amb l’Associació 
Interseccions
Repartiment
Marc Alomar
Pep i Sira Aymerich

Management 
Sira Aymerich
c/ Germans Sàbat, 16
17460 Celrà
Tel. 0034 630 540 691 – 0034 686 517 215
siky.ayme@gmail.com
www.pepaymerich.com
FB: Sira Aymerich Besalu
IG: @siraaymerich



PUCK CINEMA 
CARAVANA
PUCK i la seva 
troupe
 Catalunya (Espanya) 

 20 minuts - Sense paraules

Familiar

Ds. 1 de maig, 11 h, 12 h, 13 h, 
17 h, 18 h, 19 h
Dg. 2 de maig, 11 h, 12 h, 13 h, 
16.30 h, 17.30 h, 18.30 h
Pati Convent de Santa Clara

Els personatges de la Puck fan la revolu-
ció i surten al carrer. Busquen mans 
imaginatives per fer-se reals a través del 
joc. Tota la troupe posarà el món cap 
per avall per viure aventures animades 
i per redibuixar-nos i convertir-nos en 
uns personatges més de la seva colla 
inacabable. 

Autoria, direcció i disseny titelles
Toni Tomàs
Carles Porta
Producció
Tombs Creatius, SLU
Repartiment
Toni Tomàs
Joan Domingo

Management
Tombs Creatius, SLU
c/ Castell, 34
25250 Bellpuig
Tel. 0034 629 805 006 – 0034 625 123 493
info@tombscreatius.com
www.puckcinema.com
FB: Puckcinema
IG: @puckcinema 

TEATRE DE L’ABAST - 
ZERO EN CONDUCTA 
Rob
 Comunitat Valenciana (Espanya)

 50 minuts - Sense paraules

Familiar

Dg. 2 de maig, a les 11.45 h 
Teatre Escorxador. Sala 1

Quan Rob va pujar a aquell vaixell no 
sabia que mai arribaria al seu destí. 
O potser, el seu destí, li tenia reservat 
aquell lloc. Una illa en la que l’únic que 
trobarà serà a sí mateix. Quan la vida 
va a la deriva, es difícil saber quin és el 
nostre port. I mentre venen a rescatar-
nos, la imaginació es converteix en 
el nostre únic bot salvavides. Estimat 
públic, gràcies per venir a acompanyar 
en Rob en la seva soledat. Però no el 
crideu, no us pot escoltar. La seva illa, 
encara que sembla que està fora, en 
realitat és al seu interior. Així que relaxin-
se, seguin i bon naufragi!

Autoria 
Teatre de l’Abast
Zero en Conducta
Producció
Teatre de l’Abast
Direcció
Zero en Conducta
Repartiment
Ramón Ródenas
Música
Bob Gonzales
Disseny titelles
Vicente  Andreu

Management
Zero en Conducta Produccions, SL
c/ Sant Pau, 10
08340 Vilassar de mar
Tel. 0034 639 446 188
zeroenconductateatro@gmail.com

PERIFERIA TEATRO 
Núvol Núvol
 Murcia (Espanya)

 50 minuts  - Català

Infantil

Dg. 2 de maig, a les 10.45 h 
i a les 16.30 h
Teatre Escorxador. Sala 2

Núvol Núvol és un joc poètic en què, 
amb amor i humor, parlem del que som 
capaços de fer per ajudar els altres
La Llum és un ésser màgic que viu als 
núvols. Un dia, un aviador s’estavella al 
seu núvol i la Llum li dóna les seves ales 
perquè pugui tornar. A partir d’aquest 
moment, la Llum ja no podrà continuar 
volant i acabarà caient a terra.

Autoria
María Socorro García
Juan Manuel Quiñonero
Producció
Periferia Teatro
Direcció
María Socorro García
Repartiment
María Socorro García
Iris Pascual
Idiomes disponibles
Català

Management 
Periferia Teatro
Carril Torre Salinas, 154
30152 Aljucer
Tel. 0034 968 262 605 – 0034 619 550 752
periferiateatro@gmail.com
www.periferiateatro.com



YMEDIOTEATRO
Eco
ESTRENA A CATALUNYA  
 Andalusia (Espanya) 

 60 minuts - Sense Paraules

Familiar – Majors de 10 anys

Ds. 1 de maig, a les 11 h, 
a les 13 i a les 19 h
Teatre Escorxador. Sala 2

Ser lliure, moltes vegades, no consisteix 
a trencar els lligams sinó en conviure 
amb ells. Mentre ho intentem, la vida 
es repeteix en un eco que ressona en 
les parets de caps i cors. Aquest és el 
malson recurrent de dos còmics atrapats 
a l’escenari. Un ball de metàfores visuals 
en què queda al descobert la teranyina 
que ha anat teixint la seva relació. 

Autoria, producció i disseny titelles
Ymedioteatro
Direcció
Ymedioteatro
Zero en conducta
Delfín Caset
Repartiment
Álex Ramos
Santos Sánchez
Música
Varis artistes

Management
Ínsula Cultural
Pepe de la Blanca (Nacional)
Tel. 0034 616 813 937
pepe@insulacultura.com
Violaine Baiileul (Internacional)
Tel. 0034 623 177 236
violaine@insulacultural.com
www.ymedioteatro.com
www.insulacultural.com
FB: ymedioteatro
TW: @ymedioteatro
IG: @ymedioteatro 

XIP XAP
Hamelí
 Catalunya (Espanya)

 50 minuts

Infantil

Ds. 1 de maig, a les 17 h - Castellà 
Ds. 1 de maig, a les 19 h - Català
Teatre Julieta Agustí

Hamelí, la misteriosa desgràcia d’una 
vila idíl·lica infectada de rates. Només 
que en el nostre relat, les rates no venen 
de fora, les rates sempre han estat allí!

Autoria i direcció
Ramón Molins
Producció
Xip Xap, SL
Repartiment
Eder Carràs
Oriol Planes
Imma Juanós
Víctor Polo
Música
Audionetwork
Disseny titelles
Joan Pena
Oscar Ribes
Idiomes disponibles
Català i castellà

Management
Xip Xap
c/ Gran, 63
25195 Lleida
Tel. 0034 973 243 321
xipxap@xipxap.cat
www.xipxap.cat
FB: xipxap
TW: @xipxapteatre
IG: @xipxapteatre

THÉÂTRE MU 
Bidouille Ex 
Machina
 França

 40 minuts - Sense Paraules

Familiar

Ds. 1 de maig, a les 18.30 h
Dg. 2 de maig, a les 16 h
Cafè Teatre Escorxador

Un geni pirata informàtic juga amb les 
màquines. Enamorat, intenta conquistar 
la seva bellesa i ocultar allò que no 
s’atreveix a revelar. Sense cames, el 
personal de manteniment s’embarca en 
la construcció de cames mecàniques 
per esborrar la seva discapacitat. 

Autoria, direcció i disseny titelles
Ivan Pommet
Producció
Théâtre Mu
Repartiment
Agnès Bonnissol
Ivan Pommet
Música
Trio Mamiso
Jean Sebastien Bach
Idiomes disponibles
Castellà, francès i anglès

Management
12 rue Muntaner
66000 Perpignan  
Tel. 0033 6 85 02 19 14
theatremu@gmail.com 
www.theatre-mu.com
FB: TheatreMuPerpignan



ZERO EN 
CONDUCTA
Anima Animae 
Animam
ESTRENA A CATALUNYA
 Catalunya (Espanya)

 30 minuts - Castellà, subtítols anglès

Familiar – Majors de 12 anys

Dv. 30 d’abril, a les 13.30 h - La Llotja. 
Sala Leandre Cristòfol - Professionals
Ds. 1 de maig, a les 17 h  
Dg. 2 de maig, a les 13 i a les 17 h 
Espai Funatic

Anima Animae Animam és un homenat-
ge a aquella professió, que en temps an-
tics, ha estat considerada sense ànima.
A aquella professió que sempre ha tingut 
prohibit ser enterrada en cementiris. A 
aquella professió que ha dedicat la seva 
existència a rescatar històries perdudes 
en objectes oblidats. A aquella gent 
que han regalat la seva ànima a essers 
inanimats per donar-los l’oportunitat de 
viure, encara que sigui una estona. Un 
homenatge a una professió irreverent, 
nòmada i poeta que mai ha deixat rei 
amb cap: Els/les titellaires.

Autoria 
Julieta Gasroq, David Maqueda i
José Puchades (Putxa)
Producció
Zero en Conducta Produccions
Direcció
Julieta Gasroq i José Puchades (Putxa)
Repartiment  
Ramón Ródenas, Elena Lalucat, Pino 
Steiner, Amok Cor, David Maqueda, 
Julieta Gasroq, José Puchades (Putxa), 
Dora Cantero i Bruno Valls
Música
Jean Du Voyage, Brunette Bros, Bob 
Gonzales, Dani Martín i Jorge Da Rocha
Disseny titelles
Vicente Andreu, Mina Trapp i Angel 
Miguel Hernandez

Management
Selected Films
c/ Sant Pau, 10
08340 Vilassar de Mar
Tel. 0034 639 446 188
zeroenconductateatro@gmail.com 
www.zeroenconducta.es
FB: zero en conducta, teatro gestual y 
de títeres
IG: @zero_en_conducta

FIRA ONLINE 
 Només per a professionals 
del 26 d’abril a les 10 h i 
fins al 5 de maig a les 24 h

CENTRE DE TITELLES 
DE LLEIDA 
On vas, Moby 
Dick?
 Catalunya (Espanya)

 45 minuts - Català 

Infantil

A en Tim li agrada molt de veure el 
mar. Per això, sempre que pot, visita la 
seva àvia al seu poble de pescadors. 
Allí coneixerà la Kalin, una nena de la 
seva edat, que li explicarà la història 
de la Moby Dick. Tot jugant i fent volar 
la imaginació, en Tim i la Kalin reviuran 
les aventures de la gran balena blanca 
per deslliurar-se dels arpons del capità 
Ahab i seguir nedant lliure pels 7 mars. 

Autoria, direcció i disseny titelles
Joan-Andreu Vallvé
Producció
Centre de Titelles de Lleida
Repartiment
Albert Garcia 
Clara Olmo
Música i animacions
Bernat Vallvé
Idiomes disponibles
Català i castellà

Management
Centre de Titelles de Lleida
Plaça de l’Hort de Santa Teresa, 1
25002 Lleida
Tel: 0034 973 270 249
centre@titelleslleida.com 
www.titelleslleida.com
FB: CentreDeTitellesLLeida
TW: @Titelleslleida
IG: @Titelleslleida

CIA. MATITO 
La sirena hidràulica
 Catalunya (Espanya)

 40 minuts - Català

Familiar

“De vegades passem massa temps espe-
rant que alguna cosa ens canviï la vida”. 
La Greta és una dona gran que va 
cada dia a cosir a la platja, al costat de 
la seva caseta de bany. És l’única que 
encara la fa servir. Té una cistella plena 
de trastos. Però n’hi ha un que acaricia 
amb especial il·lusió. Té forma de sirena 
i li recorda el boig i divertit estiu en el 
qual va conèixer a Matito i on va néixer 
aquest desig encara per complir. 

Autoria 
Cia. Matito
Producció
Cia. Matito amb el suport del 
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya 
Direcció
Carlos Gallardo
Repartiment  
Arnau Colom
Clara Algaba
Música
Jordi Fusté 
Josep Lanau “Mixtum”. Airestudios
Disseny titelles
Arnau Colom
Idiomes disponibles
Català i castellà

Management
Maria Rueda – L’embarral
Tel. 0034 627 461 240
espectacles@embarral.com 
www.matito.cat
FB: matitotitelles
IG: @matitotitelles

PEL·LÍCULA 



Farrés brothers i cia 
Orbital
 Catalunya (Espanya)

 50 minuts - Català

Familiar

Dos nens i una nena passen les hores 
jugant a marcians. L’univers forma part 
del seu joc, tal  com tots formem part de 
l’univers. Però un dia, les seves òrbites 
es bifurquen. Passen els anys. Ara són 
adults. Ella és a punt de fer realitat el 
somni dels tres: viatjar de veritat cap 
a l’espai. Ella no vol marxar sense 
acomiadar-se. Ells volen acomiadar-
se’n abans que marxi. Es retrobin o no, 
la memòria es desperta, els jocs tornen, 
els astres tornen a fer constel·lacions 
impossibles. 

Autoria
Jordi Farrés
Pep Farrés
Jordi Palet
Producció
Sylvie Lorente
Direcció 
Jordi Palet
Repartiment
Jordi Farrés
Pep Farrés
Música
Òscar Roig
Disseny Titelles
Alfred Casas
Idiomes disponibles
Disponible en tots els idiomes

Management:
Sylvie Lorente 
info@farresbrothers.com
www.farresbrothers.com

LaBú Teatre 
Fragile 2.0
 Catalunya (Espanya)

 50 minuts - Sense paraules

Familiar

LaBú Teatre us convida a sentir, a emo-
cionar-vos, a perdre-us... A través del 
moviment, dos actors creen quadres 
visuals suspesos en un espai indefinit, 
vulnerable i possible. Un espectacle 
poètic per a tots els públics que 
conduirà l’espectador a un estat de 
lleugeresa i llibertat. Una reflexió, des 
d’una mirada poètica, de la fragilitat 
humana. Cap on anem quan caiem 
de la corda fluixa de la vida? Com és 
aquesta fragilitat dins nostre?

Autoria i direcció
Anna Ros
Producció
LaBú Teatre
Repartiment
Andreu Sans
Anna Ros
Música
Joel Condal
Marcel Fabregat
Disseny titelles
Marti Doy
Management
Anna Ros
c/ Josep Tarradellas i Joan, 3
17400 Breda
Tel. 0034 676 608 811
annaros@labuteatre.com 
www.labuteatre.com
FB: teatrelabu
TW: @teatreLaBu
IG: @labuteatre

Miscel· lània Teatre
il·Lia
 Catalunya (Espanya)

 50 minuts - Català

Familiar

il·Lia és un espectacle de creació, 
delicat i poètic, on explicarem el viatge 
que fa la Lia, una noia migrant que 
fuig de la seva illa de plàstic. Titelles, 
moviment i dansa ens ajudaran a des-
envolupar aquesta història que explica 
la necessitat de supervivència.

Autoria
Miscel·lània Teatre
Roser Guasch
Producció
Miscel·lània Teatre
Direcció
Roser Guasch
Repartiment
Clara Olmo
Goretti Narcís
Música
Francesc Moreno (Franky)
Disseny titelles
Francesca Perez
Idiomes disponibles
Català i castellà

Management
Xavier Iglesias
c/ Ausiàs March, 6, 2-2
25660 Alcoletge
Tel. 0034 616 863 012
miscel.laniateatre@gmail.com 
www.miscel-laniateatre.com
FB: profile.php?id=100057449259896
IG: @miscel.laniateatre




