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La Casa del Teatre Nu

Inici de l’Apagada de Misteri
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Punt d’Informació
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Espai Safareig

Espai Nadons Caprabo

EC

Espai El Corral

Desfibrilador
Extern Automàtic
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Espai La Bodega

Bars

Organitza:

Mitjans col·laboradors:

Apagada de Misteri: L’accés no està recomanat a persones amb mobilitat reduïda per la naturalesa del recorregut. L’accés no està recomanat a menors de 13 anys. Els menors
aniran acompanyats d’un adult. No està permès l’accés amb begudes alcohòliques. S’accedeix en grups de 50 persones per ordre d’arribada a partir de la mitja hora posterior que
marca l’entrada.
Obsequis: Al Punt d’Informació pots recollir el teu Pack Infantil CAPRABO (fins a acabar existències).

#fesllecat
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Espai Cubus Games

TOUS ÉS LLEGENDA

Compra les entrades dels espectacles al nostre web www.llegendes.cat

www.llegendes.cat
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Sortejos: Se celebraran el dia 7 de juliol i es publicaran al web i xarxes socials una setmana després.
Omple l’enquesta de valoració: 2 Pack Tastet de Tous / 1 Val doble per CultRuta.
Publica una fotografia del festival amb l’etiqueta #fesllecat i segueix @fesllecat @munichsports @cultruta per entrar al sorteig 1 pack: Bambes Munich + Val doble per CultRuta.

Patrocini Apagada de Misteri:

P

Pàrquing

Amb el suport de:

LA BOSSA MENUDA

RACONS DE LLEGENDA

VEUS QUE NO VEUS

L’ÀVIA PIRATA

Un espectacle que fa reviure als més xics la llegenda
de la Bossa de Bou amb la narració de Mònica Torra.
Tot intentant recordar els punts claus de la història,
unes caixes ens la descobriran a través dels sentits.

Busca’ls al mapa i escull l’ordre per escoltar les llegendes:

Pepa Plana explicarà alguna llegenda per adults o, si més
no, ho intentarà juntament amb Noël Olivé. Versionen
l’espectacle Veus que no veus que presenta la visió
femenina de les anomenades “entrades clàssiques” com
canvien i quin significat prenen amb dues pallasses?

Assumpta Mercader ens explica i presenta el seu nou llibre:
L’àvia pirata està preparant un viatge cap a l’illa de la Fortuna
a rescatar el seu marit, viurem l’aventura amb els seus néts,
la seva tripulació i un munt d’éssers fantàstics que viuen al
mar propis de la mitologia catalana.

TN

30’

Cia. Poca Cosa Teatre. Han fet fora a les Bruixes de tots els
pobles de Catalunya i s’han instal·lat a EL CARRERÓ DE LES
BRUIXES de Cervera. Però per poder-hi viure has de ser bruixa
professional! La Bruixa Estruga arriba amb la intenció de
passar les proves per poder-s’hi quedar. Com s’ho farà?

60’

El Panna és un dels bandolers més sanguinaris d’aquestes
contrades, tothom tem la seva presència i en demana la
seva captura. Els habitants de Tous us han demanat que
intercediu. Acabareu amb ell o bé canviareu el rumb de la
història? Us convertireu en llegenda?

30’

Edat: majors de 16 anys. 36€ grup.

Racó de Tarragona
Vara per tres, vara per quatre (Altafulla), Un tresor al pati (Valls),
La comtessa (Tarragona).

4

Racó de Tous
Embolics de família, El carreter malparlat, La bossa de bou.

5

Racó de Lleida
La bruixa Mamaxó (Les Garrigues), L’escut de Cervera,
El burot i la Tupina (Vall de Castellbò).

ES

50’

S

50’

20’

EG

15’

45’

Entrada 3€.

PECCATUM

MARCEL CASELLAS TRIO

Produccions de Ferro. Pornorondalles. Rondalles verdes,
rondalles pecadores, rondalles brutes, fragments, retalls
i bocins dels nostres contes més populars recollits per
Mossèn Alcover i servits en clau d’humor polissó, subtil i
tal vegada un poc grosser per Toni Gomila i Catalina Florit.

Tenora, clarinet, guitarra, contrabaix i veu creen el clima
propici per compartir històries i llegendes. Els éssers
mitològics de les nostres terres, esdevenen els protagonistes d'aquest espectacle, que explica la gènesi de la
música catalana i els seus balls.

TN

50’

Entrada 6€.

EC

70’

El públic tria què escoltar dins d'una guingueta: amb encís,
màgia, música i intimitat. Mig encantador de serps, mig
trilero, un contaire que recupera les tècniques més atàviques
i populars de la tradició oral.

10 anys fent llegenda, vine a bufar amb nosaltres les espelmes
del pastís, celebra aquestes 10 edicions del Festival i emporta’t
algun dels obsequis dels nostres col·laboradors: vol en globus,
Bambes Munich, Col·lecció “Llegendes de Catalunya”...

20’

Entrada 3€.

Edat: majors de 16 anys.

55’

Companyia Teatre Nu. Adaptació teatral de la llegenda que
ens explica la història de Beatriu de Vilanova, senyora del
Castell de Tous que va viure des de la seva infantesa
envoltada de luxe i atencions. Les seves riqueses, però,
no van durar per sempre.

TN

Josep Julien és l’encarregat de narrar-nos algunes llegendes
de caràcter adult mentre els pinzells de Toni Ortiz fan feina
en cubs desencaixats i és al final que l’artista els ordena i
descobrim la il·lustració i resultat de la inspiració.

S

EG

30’

EL MÓN DINS UN POT
Companyia El Joglar Descalç. Dos joglars molt especials
han arribat a la vila sona una música i... comença la
llegenda! Tot tipus de recurs trobadoresc, instruments
inesperats, petits objectes relacionats amb cada història,
acompanyem els nens i nenes en aquest viatge màgic pel
món de les llegendes.

EG

30’

BÈSTIES I VALENTES
Companyia Cacauet Teatre. Dues llegendes… una potser
us sonarà, hi apareix una bèstia enorme i un valent amb
molt coratge. En l’altra en canvi apareix un personatge un
pèl valent i un altre una mica bèstia, us sona? Acompanyat
de música en directe els titelles prenen vida i viuen diverses
aventures.

S

45’

TOUS ÉS LLEGENDA
Esbart Cérvola Blanca, Coral Veus de Tous, Escola de
Música de Tous. Tous i els seus personatges construeixen
un espectacle que ens parla de la importància de preservar
el llegat popular. Una combinació de dansa popular, teatre,
capgrosossos, música i veu en directe.

30’

RELATS ENTRE PINZELLS

Entrada 6€.

45’

10 ANYS!

SENYORA DE TOUS

80’

EG

EL VENEDOR D’HISTÒRIES

ER

S’apaga l'enllumenat públic i 6000 espelmes marquen
un recorregut amb llegendes catalanes de misteri
teatralitzades per veïns de la població.
Un passatge tenebrós que culmina amb una última llegenda
interpretada per Clara Segura, al pati del castell, on es cremen
pors i angoixes a la Caldera de Tous.

Una insòlita xarxa de parets transparents, passadissos
franquejats per enigmàtiques portes on el que saps sobre
llegendes, que han estat presents en les nostres 10 edicions
de festival, i el que fas crearà el teu propi camí. .

Edat: entre 0 i 14 mesos.

Companyia Zum-Zum Teatre. TITIRITRIKI es capbussa en la
tradició i en les arrels dels joglars, contaires i còmics ambulants per construir un espectacle que conservi l’originalitat,
la comicitat i la màgia de les històries antigues contades i
cantades amb els elements d’abans. Passin i vegin!

APAGADA DE MISTERI

LABERINT

30’

TITIRITRIKI

Coral Cor País Meu. Cançó popular d’ahir i d’avui que fa
memòria i testimonia l’èxode de milers de persones abans,
durant i després de la Guerra Civil espanyola. Acaba amb un
cant a l’esperança, perquè mai més ningú no sigui forçat a
anar-se’n de casa seva i de la seva terra.

Es pot treure algú del purgatori amb una cua de porro? Els músics
poden entrar al cel? I per què les dones han de passar els dolors
del part? Les respostes les té na Caterina Valriu amb les històries
de quan el Bonjesús i St Pere anaven pel món ...i faràs un petit tast
de delícies evangèliques... encara que siguin apòcrifes.

David Fernàndez i Lyona presenten el seu conte que reinterpreta la llegenda més coneguda a casa nostra, en aquest
cas l’heroïna i el poble s'oposaran a un rei tirà. Amb elles
parlarem d’aquesta motivació de canviar les mirades de les
històries populars.

EC

EXILI

CONTARELLES DE SANT PERE

Encantar, envadalir, captar, sorprendre, captivar, emocionar,
corpendre ... són respostes que aprenem des de ben petits.
Ens ajuden a captar la màgia de la vida en tot allò que ens
és més proper i quotidià: un bon dia, un anar a dormir, un joc,
un ball, una cantarella… Compartim-ho!

Taller de narració amb David Planas i Meri Yanes, un tastet
per aprendre a explicar històries, perquè tots en tenim a
dins i les podem transmetre, a vegades només ens cal
saber com i tenir les eines necessàries!

La bufona Esperanceta opina, reflexiona, explica… històries,
llegendes, anècdotes en les quals la realitat és tan sols
aparent. Esteu preparades i preparats per escoltar la història
de Casa el Tor d’Alòs i les Bruixes del Pla de Nègua?

Éssers Màgics és una de les darreres publicacions de Xavier
Piñas, descobreix alguns d'aquests personatges que han poblat
llegendes del nostres país com Sa Maruga o el Peix Nicolau.

LA REVOLTA DE SANTA JORDINA

L’ART D’EXPLICAR

60’

45’

ENCANTATS

EG

Caterina Valriu ofereix aquesta conferència fent una
atenció especial a la variada tipologia de narracions;
sobre les llegendes com a patrimoni compartit, sobre
unes mateixes estructures i uns mateixos motius narratius
que se’n desplega un amplíssim ventall d’històries.

ESPERANCETA

20’

ER

60’

TN

Racó dels Països Catalans
En Genarí (Alguer), Els fameliars (Eivissa), Fundació de Perpignan.

EC

ÉSSERS MÀGICS

EG

3

EG

LA MEDITERRÀNIA

Companyia Líquid Dansa. L’antic safareig de Tous és
l’escenari on reviuen aquests éssers mitològics de la
nostra cultura a través del moviment i la dansa. Deixa’t
emportar i coneix les dones d’aigua de prop.

ES

Racó de Barcelona
Fundació de Barcelona, El nom de Ripoll, La bruixa del riu
(Castellar de N’Hug).

20’

DONES D’AIGUA

S

2

6

ESCAPE ROOM DEL PANNA

EB

Racó de Girona
La Bruixa de la catedral (Girona) El pop gegant (Roses).

Edat: entre 1 i 3 anys.

EL CARRERÓ DE LES BRUIXES

ER

1

30’

ER

45’

(llegendes recollides per Elisa Vidal).

L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET DE SUSPENDRE O ALTERAR L’HORARI DELS ACTES
RECOLLITS EN AQUEST PROGRAMA PER QUALSEVOL CAUSA O SITUACIÓ NO PREVISTA. TOTS ELS
ACTES DEL FESTIVAL ESTAN ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE TOUS EN
COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ ÉS LLEGENDA.

Espai de l’activitat

Activitat familiar

Cal entrada gratuïta

Gratuït amb el carnet Super3

Durada aproximada

Activitat per a adults

Cal entrada de pagament

D’arrel popular no professional

