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Gaudim del teatre!,

Des de Rialles us proposem una programació d’espectacles per tal 
que les escoles gaudeixin amb els 5 sentits, del bon teatre. Treballem 
per tal d’oferir-vos els millors espectacles de qualitat que han estat 
seleccionats previament.
A Rialles fa 40 anys que gestionem per tal d’acostar les arts escèniques 
de qualitat als infants i joves.

Enguany tenim el plaer de presentar-vos aquesta primera programació conjunta d’espectacles 
per a les escoles del Poblenou.
Des de Rialles volem que aquesta nova programació sigui una eina excel·lent per al desenvo-
lupament personal dels infants dins del marc de la nostra cultura catalana.
Desitgem que gaudiu amb la nostra programació.

INFORMACIÓ
T. 93 193 99 96, M. 685 540 731,  (de 9h a 18h)  
E-mail: rialles@rialles.cat.
Web: www.rialles.cat. 

PREU 5,50 € .

RESERVES
1 Per fer la vostra reserva cal que envieu el full 
de comanda al fax 93 727 51 99.  El full de co-
manda el trobareu adjunt al programa que us 
hem enviat per correu postal, o bé el podeu des-
carregar de la web: www.rialles .cat.
El termini d’inscripció acaba el 30 de setembre.

2 Caldrà fer un ingrés mínim del 50% de l’import 
de les entrades dels alumnes inscrits al núme-
ro de compte bancari:  0081 / 0073 / 12 / 
0001261729
En cas de assistència no justificada, no es retorna-
ran els imports abonats.

3 La quantitat restant s’abonarà en efectiu o xec 
bancari en el teatre, el mateix dia de la funció.
Pagament per transferència: (posar el nº de c.c.)
En el cas de pagar per transferència, cal fer-hi 
constar, el nom del centre, el curs dels alumnes 
i l’espectacle.
 
L’organització es reserva el dret de fer alguna 
modificació en la programació d’espectacles i 
així com d’anul·lar una funció si no té la deman-
da suficient.

De la reserva feta s’acceptarà com a màxim una 
baixa del 10%. 

HORARIS i ACTUACIONS
Totes les actuacions seran a les 9:30 h i 11:00h 
del matí. Cal que arribeu al teatre amb 15 minuts 
d’antelació. No es permetrà l’entrada un cop ini-
ciada la sessió.

ESPECTACLE   COMPANYIA Educació 
infantil

Cicle 
inicial

Cicle 
mitjà

Cicle
superior DATES

Cabaret Patufet * Samfaina 
de Colors • 19 i 20 

Novembre’13

Capsa de Curculles * Terra negra • 5 i 6 
Novembre’13

Zoomwats * Zoomwats • • 12 i 13 
Novembre’13

Quo no Vadis La Pera Llimonera • • 21 i 22 
Febrer’14

El fantasma mentider El cau 
de l’unicorn • • 4 i 5

Febrer’14 

PROGRAMACIÓ  D’ESPECTACLES

Tots els espectacles disposant de dossier pedagògic/didàctic.
(*) Inclou un CD amb la música de l’espectacle per escola/cicle.
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Companyia 

Samfaina de Colors
Gènere

música
CiCle formatiu

educació infantil

SipnopSi:
Cabaret Patufet és material sensible. És un 
espectacle de música, cançó, conte, poesia 
i endevinalles per als més petits. Creatiu, 
emotiu, delicat, divertit i participatiu. Un 
cabaret patufet. 
Una nova proposta de Samfaina de 
Colors, és a dir de la Mirna i en Xavi 
Múrcia, que des de 1988 omplen els 
teatres i els auditoris amb un estil 
propi basat en la senzillesa, la na-
turalitat i la sensibilitat musical.
Aconseguirà la Rateta Presu-
mida trobar l’amor de la seva 
vida? I, la Lluna, podrà en-
redar al Sol? Per què vol la 
nina Marta anar a la platja? 
Quin és l’ocell que dorm a 
la palla i que pon un ou 
cada setmana? El drac 
ens vol espatllar la festa. 
Se’n sortirà? I, en Patu-
fet, que hi té a veure 
en tot plegat? Totes 
aquestes preguntes 
tenen resposta en 
un cabaret petit 
com un granet 
d’anís.

eSpeCtaCle 

Cabaret 
Patufet
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fitXa artÍStiCa:
Mirna Vilasís: veu, campanes, 

pandereta i picarols. 
XaVi Múrcia: veu i guitarra.

EscEnografia i VEstuari: Raül Vilasís i
Berta Vidal.

DissEny DE lluMs: Rafel Roca.
contrabaiX, graVació i MEsclEs: Albert Vila, 

- Estudis Paella.
VíDEo i fotografia: Flare Estudi. 

rEVisió lingüística: Roger Vilà.
DissEny DE logotip: Núria Casanova - demiim.

llEtrEs, coMposició i DirEcció Musical: Xavi Múrcia.
DirEcció D’EscEna: Mirna Vilasís.

ProDucció EXEcutiVa: Samfaina de Colors.

ESPECIAL SANTA CECÍLIA

ENLLAç ESPECTACLE:
http://www.samfainadecolors.cat/espectacles/cabaret/

http://www.samfainadecolors.cat/espectacles/cabaret/


Companyia 

terra negra
Gènere

música
CiCle formatiu

Cicle inicial

SipnopSi:
“Sabeu què són les curculles? Heu tocat 
mai una murga? I una esquetllotada? Vo-
leu que us expliquem un conte amb el 
nostre antic kamishibai?”
Capsa de curculles és un conte musi-
cal de creació, interpretat amb un ka-
mishibai o teatre de paper japonès,. 
Us proposem una història tendra i 
propera, embolcallada en una am-
bientació musical rica i plena de 
matisos.
La Sakura és una nena molt 
enginyosa que, amb l’ajuda de 
l’àvia Yoshi i els seu gos, en 
Perrins, construeix petits ins-
truments musicals a partir 
d’objectes que les onades 
han deixat a la sorra. A 
la nit, però, un estrany 
personatge sorgit d’una 
antiga llegenda japone-
sa vol robar-li les seves 
troballes. La Sakura, 
armada amb els seus 
intruments, resoldrà 
aquest enigma.

eSpeCtaCle 

Capsa de 
Curculles
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ESPECIAL SANTA CECÍLIA

fitXa artÍStiCa:
intèrprEts: Tati Cervià (narradora, 
cantant i percussions petites), Toni 
Pujol (contrabaix, baix elèctric i per-
cussions petites), Dani Comas (guitarra, 
bateria).
contE: Tati Cervià.
DirEcció Musical: Toni Pujol.
DirEcció Escènica: Elena Martinell.
il·lustracions: Tati Cervià
fotografia: David Alquézar
DissEny DE lluMs: Àngel Puertas
proDucció i Distribució: Companyia Terranegra.

Companyia 

Zoomwatts
Gènere

música
CiCle formatiu

Cicle mitjà
Cicle Superor

SipnopSi:
El Gat en Botes, la Rateta, la Caputxeta i 
el Llop i tots els protagonistes dels con-
tes clàssics viuen tots junts dins d’una bi-
blioteca, que va ser misteriosament em-
bruixada fa cent anys. Aquest és el punt 
de partida de Zoomwatts, un divertit 
musical de petit format en el qual els 
personatges dels contes clàssics pre-
nen vida. Recollint el llegat de les 
rondalles a la vora del foc, quatre 
CantActors i tres MúsiX desgra-
nen amb cançons  les aventures 
d’aquests protagonistes singu-
lars, a partir del dia en que 
dos nens descobreixen el 
seu amagatall.

eSpeCtaCle 

Zoomwatts
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fitXa artÍStiCa:
autors: Anna Fité- Saki Guillem.

 DirEcció Escènica i DraMatúrgia: Anna 
Llopart.

DirEcció Musical: Saki Guillem.
 cantactors: Georgina Llauradó, Txell 

Sust, Salva Racero i Jofre Bardagí. 
 Músics: Contrabaix: Manel Fortià / Miquel 

Àngel Cordero - pErcussió: Àlex Tenas (Jarabe 
de Palo) - piano: Saki Guillem.

 DissEny D’Espai i VEstuari: Jordi Bulbena.
Il•lumInacIó: Xavi Valls/ Nani Valls.

so: Toni París i Carles Xirgo.
fotografia: May/Zircus.

ENLLAç ESPECTACLE: http://www.youtube.com/watch?v=S9sXOm08
M9w&feature=youtube_gdata_player

http://www.youtube.com/watch?v=S9sXOm08M9w&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=S9sXOm08M9w&feature=youtube_gdata_player


ESPECIAL SANTA CECÍLIA
Companyia 

Zoomwatts
Gènere

música
CiCle formatiu

Cicle mitjà
Cicle Superor

SipnopSi:
El Gat en Botes, la Rateta, la Caputxeta i 
el Llop i tots els protagonistes dels con-
tes clàssics viuen tots junts dins d’una bi-
blioteca, que va ser misteriosament em-
bruixada fa cent anys. Aquest és el punt 
de partida de Zoomwatts, un divertit 
musical de petit format en el qual els 
personatges dels contes clàssics pre-
nen vida. Recollint el llegat de les 
rondalles a la vora del foc, quatre 
CantActors i tres MúsiX desgra-
nen amb cançons  les aventures 
d’aquests protagonistes singu-
lars, a partir del dia en que 
dos nens descobreixen el 
seu amagatall.

eSpeCtaCle 

Zoomwatts
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fitXa artÍStiCa:
autors: Anna Fité- Saki Guillem.

 DirEcció Escènica i DraMatúrgia: Anna 
Llopart.

DirEcció Musical: Saki Guillem.
 cantactors: Georgina Llauradó, Txell 

Sust, Salva Racero i Jofre Bardagí. 
 Músics: Contrabaix: Manel Fortià / Miquel 

Àngel Cordero - pErcussió: Àlex Tenas (Jarabe 
de Palo) - piano: Saki Guillem.

 DissEny D’Espai i VEstuari: Jordi Bulbena.
Il•lumInacIó: Xavi Valls/ Nani Valls.

so: Toni París i Carles Xirgo.
fotografia: May/Zircus.

ENLLAç ESPECTACLE:
http://zoomwatts.wix.com/zoomwatts#!videos/c24i5

http://zoomwatts.wix.com/zoomwatts#!videos/c24i5


eSpeCtaCle 

la pera
llimonera

Companyia 

Quo no Vadis
Gènere

teatre
CiCle formatiu

Cicle mitjà
Cicle Superior

fitXa artÍStiCa:
tEXt i arguMEnt: Pere Casanovas, 
Pere Romagosa i Toni Albà.
actors: Pere Casanovas i Pere Romagosa.
DirEcció: Toni Albà.
EscEnografia: Lliberat Lòpez.
VEstuari: Dani Pitzk.
fotografia: Andreu Trias.
DissEny gràfic: Lliberat Lòpez.
DossiEr pEDagògic: Glòria Carpi.

SipnopSi:
Juli Cèsar, Emperador de Roma, desesperat 
perquè encara no ha pogut conquerir 
Egipte, envia a Marc Antoni, el seu millor 
Centurió, a les Terres del Nord, on el 
Druida “ORUS MANIS” li donarà un 
verí que farà perdre la memòria a 
Cleopatra, la Faraona, i així podrà 
conquerir definitivament Egipte.
Portar a escena aquesta història, és 
el que intentaran dos pintors de 
decorats de teatre, utilitzant totes 
les eines pròpies de la seva feina 
(pintures, pinzells, escales...) 
i algunes peces de vestuari i 
“attretzo” que troben en el 
teatre.
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ENLLAç ESPECTACLE:
http://www.youtube.com/watch?v=C6U6JZnS7g4&feature=youtu
be_gdata_player

ENLLAç ESPECTACLE:
http://www.youtube.com/watch?v=ODsY_ERjjWs&feature=youtube_gdata_player

http://www.youtube.com/watch?v=C6U6JZnS7g4&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=C6U6JZnS7g4&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=ODsY_ERjjWs&feature=youtube_gdata_player
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Companyia 

el Cau de l’unicorn
Gènere

titelles
CiCle formatiu

Cicle inicial
Cicle mitjà

eSpeCtaCle 

El fantasma
mentider

SipnopSi:
Embolcallada per petits fragments musicals 
de clàssics del Cinema i amb un munt de 
cançons originals ... L’obra es una crida a 
la tolerància i al respecte vers els altres.... 
Ens enfrontem, amb clau d’humor ten-
dre a totes aquelles actituds que quo-
tidianament, frenen la bona relació 
entre les persones, i que impedeixen 
la construcció d’una societat mes 
harmònica.
Els personatges i elements esce-
nogràfics apareixen i desaparei- 
xen de sobte.
Alguns d’ells es transformen 
(les coses no sempre son el 
que semblen)... L’acurat guió 
i l’impacte visual i musical, 
manté als nens receptius 
i “a l’aguait” durant tota 
la representació.

fitXa artÍStiCa:
obra original: Roser Castellví i Dani Martínez.

titEllEs: Catalina Iglesias. Cançons: Dani Martínez.
EscEnografíEs: El Cau de l’ Unicorn.

VEus: Elvira García, Marta Covas, Josep Xavier Serrano, 
Quique Hernández, Celia Millán, Josep Mª Cid, Isabel 

Cervantes, Marc Sierra i Txema Arrabal. IntErprEts cançons: 
Jhony Redon, Ferràn Carvajal, Marta Covas, Quique 

Hernandez, Rossana Aguilar, Susana Soria, Josep Mª Cid, 
Elvira Garcia, Txema Arrabal i Isabel Cervantes. FustEria: 

Carles Figueres i Javi Barriuso. RanjaMEnts Musicals: Musitrònic 
– Eduardo Pérez. DissEny publicitat: Txema Arrabal. AniMació 

pErsonatgEs: Ferràn Remolar Aragonès, Xènia García Bas, Daniel 
Cocoví Sal, Xavier Taboada Gallego i Dani Martínez Iglesias. 

DirEcció: Roser Castellví Omella i Dani Martínez Iglesias.

ENLLAç ESPECTACLE:
http://www.youtube.com/watch?v=ODsY_ERjjWs&feature=youtube_gdata_player

http://www.youtube.com/watch?v=ODsY_ERjjWs&feature=youtube_gdata_player


Disseny: Raquel Sabater

www.rialles.cat rialles@rialles.cat

http://www.rialles.cat
mailto://rialles@rialles.cat

