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Titelles i titellaires, gallines  
i pollets, globus que us porten  
de viatge sense moure-us  
del lloc on sou... 

Tenim preparades mil i una 
aventures per a públics de totes 
les mides: des dels que són tan 
petits tan petits que encara no han 
anat mai al teatre fins als que ja es 
pensaven que eren massa grans per 
venir al MiniGrec. No us perdeu el 
minifestival del Grec: és tan divertit 
que comença... amb una festa!

Festa d’inauguració

Teatre Grec
27 de juny
Horari: de 17 a 20 h
Entrada gratuïta. Aforament limitat
El Teatre Grec de Montjuïc i els jardins  
que l’envolten acullen una gran festa en què 
us explicaran tot el que vulgueu saber sobre 
les propostes del MiniGrec d’enguany.  
Si encara teniu dubtes i no sabeu del cert  
quin espectacle voleu veure, aquí us donaran 
tota la informació que necessiteu per acabar 
de decidir-vos. També participareu en  
tot d’activitats divertides, entre les quals 
un taller de maquillatge, jocs, espectacles 
sorpresa i una visita guiada que us descobrirà 
els secrets més ben guardats del Teatre Grec. 
Voleu participar en la visita? Doncs feu una 
reserva trucant al telèfon 93 432 43 69.

L’ombra de Pinotxo
Néstor Navarro / Carolina Llacher

La Puntual
Del 2 al 13 de juliol 
Horari: dc.-ds., 19 h; dg., 18 h 
Durada: 45’ | Preu: 9 €
Espectacle en català. Recomanat per a 
espectadors i espectadores a partir de 3 anys
Idea original i titellaire: Néstor Navarro
Dramatúrgia: Raquel Loscos
Direcció: Carolina Llacher
Música original: Octavi Rumbau
Construcció de la marioneta: Martí Doy  
i Néstor Navarro
Il·luminació: Kiko Gutiérrez
Producció: Eugenio Navarro

Us heu preguntat mai què va ser de Pinotxo 
un cop es va haver fet gran? Doncs en 
aquest espectacle us ho expliquen: es va fer 
titellaire i, exercint la professió del seu pare i 
acompanyat del seu amic el Grill, va començar 
a voltar pel món. Així va descobrir tot de nous 
invents, com ara la bombeta elèctrica, la 
bicicleta o el cinema. Tothom està convidat a 
seguir Pinotxo en el seu viatge apassionant.

Entrades a la venda al mateix teatre, mitjançant  
el web www.lapuntual.info o trucant al telèfon  
639 305 353.

Piu Piu
Fes-t’ho com vulguis / Tutatis

Almeria Teatre
Del 4 al 6 de juliol 
Horari: 17 h | Durada: 30’ | Preu: 9 €
Espectacle en català. Recomanat per a 
espectadors i espectadores de 0 a 3 anys
Direcció i guió: Xavier Basté
Intèrprets: Nona Umbert o Cristina Blanco
Escenografia i titelles: Nona Umbert
Música: Marc Nalvaiz
Assessorament pedagògic: Transeduca

No hi ha res millor que el teatre per estimular 
la imaginació dels més petits de la casa. 
Especialment si l’obra que es representa ha 
estat pensada per a ells, que necessiten que 
els expliquin les coses amb molta calma i més 
d’una vegada. Així és Piu Piu, un muntatge 
teatral que passa en una granja i on els  
pollets i les gallines són els protagonistes. 
Els nens i nenes de fins a tres anys aprendran 
aquí conceptes bàsics, com ara les parts 
del dia, gràcies a una història senzilla on la 
repetició és un element fonamental. 

Una producció de Tutatis.

 Gratuït amb el carnet  
 del Club Super3

Tripula
Farrés Brothers i Cia.

Teatre Lliure -  
Sala Fabià Puigserver
7 i 8 de juliol 
Horari: 18 i 19.30 h | Durada: 50’ | Preu: 12 €
Espectacle en català. Recomanat per a 
espectadors i espectadores a partir de 6 anys
Creació: Jordi Palet, Pep Farrés i Jordi Farrés
Direcció: Jordi Palet i Puig
Interpretació: Jordi Farrés i Pep Farrés
Composició musical: Jordi Riera
Escenografia: Jordi Enrich, Alfred Casas  
i Farrés Brothers i Cia.
Disseny d’il·luminació: Jordi Llongueras
Veu en off: Pere Arquillué
Fotografia: Martí Artalejo

Fabrice i Philippe Farrés Montgolfier, que 
són descendents dels inventors del globus 
aerostàtic, us proposen un viatge fabulós 
gràcies al qual anireu tan lluny com vulgueu... 
encara que no us mogueu del lloc.  
Aquí el que importa és la imaginació,  
un combustible que us pot portar a mons 
llunyans. Us ho demostren en un espectacle 
que passa en un globus estàtic, però molt 
viatger. 

Una producció de Farrés Brothers i Cia.
Amb la col·laboració d’Iglus de Vent - Jordi Enrich 
i Ultramàgic.

Patatu
Àngels Bassas / Cia. Únics Produccions

Mercat de les Flors - 
Sala Ovidi Montllor
19 i 20 de juliol
Horari: 18 h | Durada: 60’ | Preu: 12 €
Espectacle en català. Recomanat per a 
espectadors i espectadores a partir de 3 anys
Autora i adaptació teatral: Àngels Bassas
Interpretació: Moi Aznar, Ramon Balasch / Toni 
Figuera, Àngels Bassas, Aina Quiñones i Cris Vidal 
Direcció escènica: Benjamí Conesa
Direcció artística: Lluís Juanet i Àngels Bassas
Direcció musical: Ramon Balasch
Escenografia: Mònica Gálvez i Elia Pérez
Vestuari: Montse Gràcia i Leo Quintana
Música: Juan Flores, P. J. Hermosilla i Marcel Botella
Cap de producció: Gisela Juanet
Coordinació tècnica: Carles Merodio
Disseny d’il·luminació: Aleix Ramiza
Figurins i cartell: Pedro Rodríguez
Caracterització: Tere Afan
Premsa: Mònica Beneyto
Administració: Ana M. Montero
Producció executiva i distribució: Únics Produccions
Agraïments: La Galera, Ajuntament Sant Joan Despí 
(Departament de Cultura), Viu el Teatre i totes les 
persones que han fet possible aquest projecte.

L’actriu Àngels Bassas feia el que fan tantes 
mares: dur el seu fill a escola cada dia. 
Ella, però, s’inventava històries per tenir-lo 
entretingut pel camí. De les històries que 
imaginava va néixer un personatge, mig pagès 
i mig pallasso, que va acabar inspirant un 
seguit de llibres. Ara, en Patatu, que és com es 
diu el protagonista d’aquestes històries, arriba 
a l’escenari en un patatuespectacle per als 
més petits de la casa. 

Una coproducció del Grec 2014 Festival de Barcelona  
i Únics Produccions.

 Gratuït amb el carnet  
 del Club Super3

Dot
Maduixa Teatre

Mercat de les Flors - 
Sala Pina Bausch
26 i 27 de juliol
Horari: 18 h | Durada: 45’ | Preu: 12 €
Espectacle en català. Recomanat per a 
espectadors i espectadores a partir de 4 anys
Direcció i dramatúrgia: Juan Pablo Mendiola
Direcció coreogràfica: Mamen García
Interpretació: Joaquín Collado i Laia Sorribes
Composició musical: Damián Sánchez
Espai escènic i disseny gràfic: Joan Santacreu
Vestuari: Joan Miquel Reig
Confecció del vestuari: Tere López
Disseny d’il·luminació: Juan Pablo Mendiola
Disseny de vídeo: Nirvana Imatge
Audiovisuals: Bea Herráiz
Ajudantia de direcció: Joan Santacreu
Producció: Maduixa Teatre
Distribució: Loles Peris
Producció executiva: Joan Santacreu
Ajudantia de producció: Andrés Roses, Cristina 
Campillo i Elena Villagrasa

Les tecnologies més noves són la base d’un 
espectacle de dansa i teatre que gira entorn 
de l’univers artístic de Sol Lewitt, un artista 
plàstic relacionat amb el minimalisme i l’art 
conceptual. Aneu a CaixaForum i veureu, 
penjada al vestíbul, una de les seves obres.  
O millor encara: veniu a veure aquest 
espectacle, en què la Laia, que té cura d’una 
gran paret blanca, veu com el seu món es 
transforma amb l’arribada d’en Dot, un 
personatge que ho omple tot de color. 

Una producció de Maduixa Teatre amb la 
col·laboració de la Generalitat Valenciana (Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport) i l’Ajuntament de Sueca.
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Punch & Judy  
in Afghanistan
Stuffed Puppet Theatre

La Puntual
Del 26 al 29 de juliol
Horari: ds., dl. i dm., 20 h; dg., 19 h
Durada: 60’ | Preu: 9 €
Espectacle en anglès. Recomanat per a 
espectadors i espectadores a partir de 8 anys
Concepte, titelles i interpretació: Neville Tranter

L’espectacle més adult del MiniGrec d’enguany 
ens parla, en clau de titelles, del món en 
què vivim o, més ben dit, d’uns mons que 
no s’entenen i que, de vegades, acaben a 
garrotades... igual que fan els personatges  
de la tradició britànica de titelles coneguda 
amb el nom de Punch & Judy. L’australià 
Neville Tranter ens explica la història d’un 
titellaire i el seu ajudant que van a entretenir 
les tropes desplaçades a l’Afganistan i acaben 
trobant... l’amagatall de Punch Bin Laden!

Entrades a la venda al mateix teatre, mitjançant  
el web www.lapuntual.info o trucant al telèfon  
639 305 353.

Idea original i producció del MiniGrec 
Teatre Obligatori i Viu el Teatre, en col·laboració  
amb el Grec 2014 Festival de Barcelona

Informació i venda d’entrades

Tiquet Rambles
Palau de la Virreina
Rambla, 99
Horari: de dilluns a diumenges, de 10 a 20.30 h
Telèfon d’informació de taquilles: 93 316 11 11

Web del Grec 2014 Festival de Barcelona
www.bcn.cat/grec
www.bcn.cat/barcelonacultura
www.bcn.cat/tiquetrambles
També ens podeu seguir a través del Facebook  
i Twitter

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

Informació sobre els transports públics 
010 Barcelona Informació  
de dilluns a diumenge, 24 hores  
(0,37 €, establiment de trucada; 0,08 €/minut,  
tarifat per segons IVA inclòs)
Al 807 117 700  
des de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona  
(0,10 €, establiment de trucada; 0,41 €/minut,  
tarifat per segons IVA inclòs)

www.tmb.net

Consulteu descomptes, condicions i excepcions
www.bcn.cat/grec

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.

Titelles


