
Llepafils
Jordi Palet / Teatre al Detall

De l’1 al 7 de juliol
Espai: Almeria Teatre ı Sant Lluís, 64
Horari: de dilluns a dissabte, 18 h  |  diumenge, 
12 h 
Preu: 10 €
Gènere: teatre 
Direcció i coreografia: Joan Maria Segura 
Bernadas
Amb: Xavi Idàñez i Txell Botey
Durada aproximada: 60’
Espectacle en català
A partir de 3 anys
Els dos cuiners que protagonitzen aquest 
espectacle tenen una feina ben difícil: fer 
menjar un nen llepafils. Us expliquen com s’ho 
fan amb titelles, teatre, un humor intel·ligent i 
molta música.

El tresor del pirata
Pere Bigas / Marionetes Nòmades

Del 3 al 7 de juliol
Espai: La Puntual ı  Allada Vermell, 15
Horari: de dimecres a dissabte, 19 h  |  diumen-
ge, 18 h
Preu: 9 €
Gènere: marionetes i titelles de guant
Direcció i manipulació: Bruno Valls i Pere 
Bigas
Espectacle en català
Durada aproximada: 50’
A partir de 3 anys
El capità Trujillo ha naufragat en una illa i, allà, 
descobreix que sota el mar hi ha un tresor per-
dut. Per recuperar-lo haurà de demanar ajuda 
a una sirena, la Thalassa. Una aventura prota-
gonitzada per marionetes i titelles de guant.

Nenes i nens, pares i mares, 
tietes i tiets, avis i àvies, gats 
i elefants... 

Esteu preparats per viure 
unes vacances màgiques?

El Grec 2013 Festival 
de Barcelona us ha preparat 
per a aquest juliol el MiniGrec: 
un viatge d’emocions, ple 
d’imaginació i fantasia, per 
gaudir en família sense sortir 
de la ciutat!

Gran festa familiar

28 de juny
Espai: Jardins del Teatre Grec
Passeig de Santa Madrona, 40
Horari: de 18 a 21 h
Preu: entrada gratuïta  |  aforament limitat
A partir de 3 anys
No hi ha millor manera de començar un mini-
festival que amb una gran festa. Aquí podreu 
conèixer els protagonistes dels espectacles 
del  MiniGrec, fer-vos una foto amb ells i parti-
cipar en tot d’activitats. Voleu saber un secret? 
Doncs el Teatre Grec en guarda uns quants i us 
els explicarem tots. 

Idea original i producció del MiniGrec:  
Teatre Obligatori i Viu el Teatre.
Amb la col·laboració del Club Super3,  
l’estudi d’imatge Tere Afan i Sóc petit.

El somni d’una nit d’estiu
Shakespeare / La Trepa

Del 4 al 21 de juliol
Espai: Jove Teatre Regina ı  Sèneca, 22
Horari: de dijous a diumenge, 18 h
Preu: 11 € 
Gènere: teatre musical
Direcció:  Maria Agustina Solé i Ferran Gonzá-
lez (direcció musical)
Amb: Mariona Campos, Marcel Clement, Olga 
Fañanàs, Maties Gimeno, Marc Miramunt, Joan 
Olivé, Roc Olivé i Esther Pérez-Ferrer
Espectacle en català
Durada aproximada: 80’
A partir de 6 anys
Una de les obres més conegudes de Shakes-
peare, versionada per Macià G. Olivella i Alícia 
Serrat, és la base d’un muntatge musical ple 
de fades, follets i criatures del bosc. Una festa 
plena de màgia i fantasia.

L’amor de les tres taronges
Cia. Mov-i-Ments  / La Fornal d’Espectacles  

Del 5 al 7 de juliol
Espai: Teatre Tantarantana  ı  Flors, 22
Horari: divendres i dissabte, 18 h  |  diumenge, 
12 h 
Preu: 9 € 
Gènere: teatre, teatre d’ombres i titelles
Direcció: Pau Bachero
Amb: Rosa Forteza, Alejandro Navarro, Joan 
Gomila i Cesc Montané
Espectacle en català
Durada aproximada: 55’
A partir de 5 anys
Les tècniques més diverses (des de les ombres 
i els titelles fins als actors de carn i ossos) 
serveixen per explicar-nos una història de supe-
ració basada en una de les rondalles mallorqui-
nes recollides per mossèn Antoni Maria Alcover.

Perduts a la viquipèdia
Anna Manso i Teresa Pombo

6 i 7 de juliol
Espai: Teatre Poliorama  ı  La Rambla, 115
Horari: 12.30 h 
Preu: 14 €
Gènere: comèdia didàctica
Direcció: Teresa Pombo
Amb: Ricard Farré, Arnau Puig i els nens Víctor 
Ortega i Jana Roa. Amb la col·laboració especial 
de Lloll Bertran, Santi Ibáñez i Josep Minguell
Espectacle en català
Durada aproximada: 65’
A partir de 7 anys
Mentre fan un treball per a l’escola, a l’Ada i en 
Jaume els cau l’ordinador a terra, i de dins en 
surt el Neutri, una petita partícula elemental 
que se’ls endú a l’interior de la viquipèdia. Cièn-
cia i teatre... tot en un!

Contarelles
L’Estenedor Teatre

Del 6 al 21 de juliol
Espai: Sala Atrium  ı  Consell de Cent, 435, bxs.
Horari: dissabtes, 17.30 h; diumenges, 12 h
Preu: 9 € 
Gènere: titelles 
Idea, construcció i manipulació: David Laín
Espectacle en català
Durada aproximada: 55’
A partir de 3 anys
No tots els titelles són iguals. Ho veureu en 
aquestes quatre històries: Eco utilitza els 
titelles de tija i les ombres xineses; Joan Bola 
és un simpàtic i senzill titella fet amb un guant 
i una bola de suro; La Lluna roja explica una 
història amb titelles de guant, i Els tres ganduls 
és un conte manipulat a la vista del públic.

The Punch and Judy Show
Rod Burnett

Del 10 al 14 de juliol
Espai: La Puntual  ı  Allada Vermell, 15
Horari: de dimecres a dissabte, 19 h  |  diumen-
ge, 18 h
Preu: 9 €
Gènere: putxinel·lis
Autor, director i intèrpret: Rod Burnett
Espectacle en anglès, català i castellà 
Durada aproximada: 45’
A partir de 3 anys
A la Gran Bretanya, els espectacles on els 
putxinel·lis no paren de clavar-se cops de 
bastó són un gènere tradicional: el Punch and 
Judy. Rod Burnett és un dels grans mestres 
d’aquests xous de garrotades.

El petit circ
Mercè Framis

De l’11 al 14 de juliol
Espai: Teatre Tantarantana  ı  Flors, 22
Horari: de dijous a dissabte, 18 h | diumenge,  
12 h 
Preu: 9 €
Gènere: teatre d’ombres
Idea, disseny i creació: Mercè Framis 
Espectacle en català 
Durada aproximada: 50’
A partir de 3 anys
Paraules, sons, ritmes i cançons són les millors 
eines per introduir els nens i nenes en l’espec-
tacle més gran del món. Benvinguts a un teatre 
d’ombres que és, alhora, la pista d’un circ!

Simplicissimus
Cia. Roberto G. Alonso

13 i 14 de juliol
Espai: Teatre Poliorama ı  La Rambla, 115
Horari: 12.30 h
Preu: 14 €
Gènere: dansa
Coreografia i direcció: Roberto G. Alonso
Amb: Pere Bodí, Riikka Laakso, Raúl Heras i 
Beatriz Torralvo
Espectacle sense paraules
Durada aproximada: 60’
A partir de 5 anys
Fa un segle, el Paral·lel era ple de teatres 
dedicats a les varietats. Aquest espectacle de 
dansa-teatre fa reviure en clau coreogràfica 
contemporània un món de diversió i fantasia 
en el qual no falten el teatre, els titelles, els 
clowns, el mim o l’acrobàcia.

Bambi, una vida al bosc
Felix Salten / El Replà Produccions

Del 17 al 19 de juliol
Espai: Guasch Teatre  ı  Aragó, 140
Horari: 18 h
Preu: 10 €
Gènere: teatre musical
Adaptació del text i direcció: Joan Sors
Amb: Sandra Anglès, Marc Fontanals, Jaume 
Llonch i María Voronkova
Espectacle en català
Durada aproximada: 60’
A partir de 3 anys
En Bambi acaba de néixer, però ja està 
explorant la clariana del bosc on viu amb la 
seva mare i descobrint una pila de coses. Si 
encara no coneixeu un dels contes per a nens i 
nenes més famosos, aquí us l’expliquen... amb 
música! 
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El cavall de Troia i la petita Helena 
La Puntual

Del 17 al 28 de juliol
Espai: La Puntual  ı  Allada Vermell, 15
Horari: de dimecres a dissabte, 19 h  |  diu-
menge, 18 h
Preu: 9 €
Gènere: teatre d’ombres i marionetes
Dramatúrgia i direcció: Raquel Loscos
Idea original i interpretació: Eugenio Na-
varro
Espectacle en català
Durada aproximada: 50’
A partir de 4 anys
La nena protagonista d’aquesta història 
jugaria tot el dia amb el seu cavallet de 
fusta. Però l’avi li promet que, si sopa con 
cal i se’n va a dormir, li explicarà un relat 
protagonitzat per un cavall gegantí que uns 
senyors van construir per acabar una guerra 
molt llarga.

El petit Dalí
Anna Obiols i Subi / Únics Produccions

20 i 21 de juliol
Espai: Teatre Poliorama  ı  La Rambla, 115
Horari: 12.30 h
Preu: 14 €
Gènere: teatre musical
Direcció: Benjamí Conesa i Lluís Juanet 
Amb: Jaume Gómez-Rubén Ferrer, Cris Vidal, 
Ramon Balasch, Toni Figuera i Bernat Castellvell
Espectacle en català
Durada aproximada: 65’
A partir de 3 anys
Els genis com Salvador Dalí també van ser 
nens. L’Anna Obiols s’ho va imaginar en un 
llibre que ara adapta a escena amb Benjamí 
Conesa, utilitzant les cançons creades per Nú-
ria Juanet i Clara Ripoll. El petit Salvi troba una 
clau i comença a imaginar-se quins secrets 
meravellosos podria amagar.

Zoomwatts
Anna Fité i Saki Guillem

27 i 28 de juliol
Espai: Teatre Poliorama  ı  La Rambla, 115
Horari: 12.30 h
Preu: 14 €
Gènere: teatre musical
Direcció: Anna Llopart (escènica) i Saki Guillem 
(musical)
Amb: Georgina Llauradó, Txell Sust, Salva Racero i 
Jofre Bardagí
Espectacle en català
Durada aproximada: 60’
A partir de 7 anys
Un munt de contes clàssics habiten una bibliote-
ca que fa més de cent anys que està embruixada. 
Però un dia dos nens descobriran el seu amaga-
tall i, entre música i cançons, coneixeran tot de 
personatges amb moltes coses per explicar.

Informació

i venda d’entrades

Tiquet Rambles
Palau de la Virreina
Rambla, 99

Horari: de dilluns a diumenge, de 10 a 20.30 h
Informació: 93 316 10 00, de dilluns  
a diumenge, de 10 a 20.30 h.

Web del Grec 2013 Festival de Barcelona
bcn.cat/grec
bcn.cat/barcelonacultura

També ens podeu seguir a través del Facebook 
i Twitter

Taquilles dels espais d’actuació
Una hora abans de comencar l’espectacle

Informació sobre els transports públics
010 Barcelona Informació: de dilluns a 
diumenge, 24 hores (0,47 €, establiment de 
trucada; 0,06 €/minut, tarifat per segons) 

tmb.net

Atenció a persones amb discapacitat
Al telèfon 93 316 10 00 us informarem 
i us aconsellarem sobre l’accessibilitat 
als espais.

Missatges de text curt al telèfon 93 317 
14 16 per a persones amb discapacitat 
auditiva 

Per a més informació: 
minigrec.cat
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