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32  Compra entrades i reserva taula a www.timeout.cat

Coordina  
Maria Junyent

mjunyent@timeout.cat 
@junyjuliol

et e ompan ies an  espe ta les durant un ap de setmana  a 
parla del 26è Festival Internacional de Titelles de Gavà 
Un cap de setmana cada dos 
anys, una part del món del titella 
de dins i fora de Catalunya fa un 
pele rinat e a Gavà  uest any 
el festival comen a el dv   
amb una classe magistral 
adreçada a professionals a 
càrrec de Gra ia Gambardella, 
intèrpret, titellaire i membre de 
la Companyia Philippe Genty, i 
un discurs d’Oriol Broggi amb 
debat posterior sobre el teatre 
com a formació individual i re e  
social, tamb  amb osa Gàmi , 
actriu i professora de teatre, i la 
mestra i titellaire Teia oner  I 
aquí comença la festa: 16 
companyies i  
representacions  n triem cinc  

JAI, EL MARINER
Tres comediants de la jove ZiPiT 
Company amarren el vaixell a 
Gavà per explicar-nos la història 
d’un mariner que navega 
seguint la veu de la dona que 
estima  n la seva aventura ns 
al far on l’espera l’enamorada, 
s’enfrontarà a balenes gegants, 
taurons famèlics i micos 
salvatges  In in veles
Dissabte 14. 18.30 h. Torre Lluc - 
Espai Jardí. 

EL LLOP FEROTGE
Pot semblar una faula però és 
un judici  Tot comença quan el 
caçador Frit  captura el llop 
ferotge que, en aquesta mateixa 
pàgina, aguanta entre les mans 
una txa de delinq ent que 
l’acusa de responsable dels 
tràgics casos de les set 
cabretes, la Caputxeta i els tres 
porquets  l jurat popular el 
públic) haurà de decidir si el llop 
és culpable, però abans 
d’emetre el seu judici, caldrà 
examinar amb lupa i un per un 
tots els suposats delictes que 
l’acusat ha comès  s un 
espectacle de la companyia 

Príncep Totilau, especialit ada 
en adaptacions literàries i noves 
dramatúrgies que, entre 
d’altres, han adaptat Sis Joans, 
de Carles Riba, i La tempesta, de 

ha espeare  
Diumenge 15. 12 h. Torre Lluc - 
Espai Jardí. 

CAS CAPUTXETA
Continuem amb les 
investigacions  a companyia 
Pinotxo amb Bicicleta presenta 
una peça de titelles amb regust 
de cinema clàssic 

protagonit ada per Grant 
Lican, un detectiu dels 
d’abans, armat amb lupa, 
que està disposat a 
descobrir tota la veritat 
sobre el cas Caputxeta 
ermella  

Dissabte 14. 12 i 13.30 
h. Torre Lluc - Espai 
Jardí. 

PLAIN BOB
Els anglesos Noisy 
Oyster, amb més de vint 
anys d’experiència al món 

dels titelles, presenten un 
delicat espectacle sense 

paraules que mostra la 
vida d’un titella que viu 
sota un paraigua   
Dissabte 14 i diumenge 

15. 13 i 18 h. Pl. de la 
Pagesia / Torre Lluc – 

Espai Jocs. 

ÓSSOS DEL PIRINEU
Prenent com a referent les 
festes de l’ós que se celebren 
en diverses ones del Pirineu, 
Andorra i la Catalunya del Nord, 
la companyia Tutatis ha creat un 
espectacle itinerant que 
combina actors-manipuladors 
de titelles gegants, amb un 
carro i un percussionista  
Diumenge 15. 19.30 h. 

26è Festival de Titelles de 
Gavà 
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Tots els 
espectacles  
són gratis!


