




PROJECTE:!
!

La 1a Mostra de Titelles de Sant Cugat neix amb la voluntat de ser un esdeveniment anual 
que ens permeti portar espectacles diferents i inundar Sant Cugat amb el món dels titelles. 
És una proposta pensada per als santucagencs i per a que durant tres dies les famílies 
puguin calçar-se les bambes, posar-se roba còmoda i gaudir sense parar d’espectacles de 
qualitat a preus assequibles. !!
Hi haurà espectacles a taquilla inversa. Això no vol dir gratuït: els artistes han fet un esforç 
considerable apostant per la nostra iniciativa i és just recompensar-los: ells viuen d’això! !!
Curiosament artistes de primera línea del panorama titellaire han volgut estar al nostre 
costat en aquesta iniciativa que vol oferir oci cultural i de qualitat al mateix temps que vol 
crear llocs de treball, o, si més no, feina en un colectiu amb únicament un 8,71% de 
professionals que hagin treballat en el darrer any… Dades francament preocupants…!!
I dic curiosament ja que tots pensem que és una bona idea, tots menys l’administració!!!
Aquesta Mostra l’hem feta les entitats. Sense recolsament públic. Sense cap aportació de 
capital. Amb una sabata i una espardenya i amb molta il·lusió i nits anant a dormir tard. Hi 
hem invertit ganes, que d’això si que en tenim. Ara a veure si tenim públic i podem repetir 
any rera any!!!
També és la manera en que Can Ninot vol celebrar els seus 5 anys a la ciutat: fent-vos un 
regal amb espectacles únics! 



LES COMPANYIES:"
CAPS DE CARTELL:"!
"!
Centre de Titelles de Lleida: Cia. veterana i amb molts 
premis dins del panorama estatal. Organitza també la 
reconeguda Mostra de Titelles de Lleida, la més important 
de Catalunya. Amb Xim inicien un projecte encisador: 
espectacles de petit format per a aprendre i millorar 
anglès. Una aposta que tindrà continuitat a Can Ninot. !!!!!!
!
Cia. Sim Salabim: Cia. de teatre musical i titelles amb més de 25 anys 
de trajectòria. Destaca pels seus espectacles d’alta qualitat artística i 
posades en escena i dramatúrgies molt cuidades. En Lluís Petra és a 
més de titellaire i actor un mag excel·lent i això es nota en els seus 

espectacles. Amb “El Viatge d’en 
James” hem vo lgut rendi r 
homenatge a Roald Dalh -Charlie 
i la fàbrica de xocolata, Mathilda, 
El Buen Gigante Bonachón…-, ja 
que enguany se celebra el 
centenari del seu naixement. Ens 
presenten una història deliciosa 
adaptant “En James i el préssec 
gegant”,  i han sabut integrar en 
un petit format un gran espectacle!!

!!
Titelles Naïp: Qui no ha vist un espectacle dels 
Naïp? És gairebé impossible. Uns dels 
fundadors del renovat llenguatge de titelles de 
Catalunya a finals dels 70 i amb seu a Caldes, 
on realitzen des de fa anys el seu festival de 
titelles. Amb “Les aventures de la família Ratón”, 
adapten un conte de Jules Verne que farà les 
delícies de tota la família!!! !

L’Estenedor: un altre dels grans dins el panorama titellaire català. Aquesta vegada ens 
porten un petit i delicat espectacle per als més menuts: la seva adaptació de la Rateta 
Presumida amb la seva Rateta que escombrava la Placeta. Una adaptació plena de 
sorpreses per als més menuts de la casa. Jo vaig créixer amb els titelles Naïp i 
l ’ E s t e n e d o r , i v o s a l t r e s ?
___________________________________________________________________!!!



!

ADULTS:!!
Cia. Rambling Puppets i Marta Planas: Rambling 
Puppets, afincats a Barcelona i amb una tècnica sublim 
en marionetes de fil ens ofereix un espectacle tendre i 
divertit amb el seu Canelo, un gos diferent. Marta 
Planas ens fa una 
crítica al món del 
capitalisme amb una 
tècn ica mix te de 
t i t e l l e s d e t a u l a 
sorprenent i sense 
paraules. Però que 
els titelles no parlin 

amb paraules no vol dir que no ens enviin un missatge clar i 
contundent. No us perdeu aquestes dues companyies. Podeu 
venir sols o amb canalla. Tots dos espectacles són aptes, però 
més pensats per als adults.!!!!!
! !

Cia. Angélico Musgo: en Ramon té una tècnica excepcional. Un do a 
les mans. És capaç de fer-nos centrar l’atenció en allò mínim, en el 
símbol i la poesia del viatge. Ens fa passar una estona entranyable 
amb en Ros, un personatge que al final de l’espectacle ens el voldrem 
endur cap a casa, o anar a 
fer una cerveseta amb ell i 
comentar la jugada. Un 
espectacle molt difícil de 
poder veure a Catalunya, 
p e r d e s g r à c i a . I u n a 
oportunitat única per passar 
un dissabte diferent a Sant 
Cugat. Gaudiu d’en Ros i el 
seu viatge i després aneu a 
sopar, que un dia és un dia!!!

____________________________________________________________________  



!!
FAMILIAR:"

!
Cia. Clau de Clown:  La Clara ens porta la seva 
tendresa amb aquest espectacle de 0_5 anys, tot i 
que poden veure’l nens més grans també. Una 
aposta per la senzillesa amb una molt bona actriu 
formada a l’Institut del Teatre i amb un ampli vagatge 
dins el teatre familiar. Amb el seu projecte que ja 
porta anys rondant per Catalunya, ha realitzat peces 
tan boniques com La Meva Nina no vol menjar, 
properament també a Can Ninot.!
 !!

!!
Cia. Rondallaire: La Marta Esmarats i jo vam 
coincidir a l’Institut del Teatre fa una pila d’anys. 
Ara, tots dos continuem dins el món dels titelles i 
ella ens regala un espectacle d’ombres i colors 
preciós. Una oportunitat de traslladar-nos amb els 
nostres fills a un univers màgic i allunyar-los de les 
pantalles dels ordinadors i la tele per a que 
descobreixin una tècnica d’expressió milenària: el 
teatre d’ombres. Tindreu la sensació d’estar veient 
una superproducció. La imaginació al poder!!!!!!
! !

Cia. El Topil (Mèxic): Hem pogut fer coincidir aquesta petita 
companyia de Mèxic per a que vingui a casa nostra i això ens fa 
molta il·lusió. Fan un espectacle divertit i emotiu amb titelles de 
pa, sucre i paper. Acosteu-vos a gaudir d’un espectacle que 
poden veure tan petits com grans. Descobrireu amb Amor i Pan 
una manera original d’explicar una història. !!!!!
!!!

Cia. Patawa: No podiem deixar fora els titellaires 
santcugatencs. En aquesta edició, Patawa, companyia 
local, ens acompanyarà pels carrers de Sant Cugat amb la 
seva Barretuda. No us perdeu la seva bici-carretó amb tots 
els titelles i les seves sorpreses!!!!
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Organitza:"!!!!!!!!!!!!!
Col·laboren:!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


