
I, SISYPHUS
PuPPet’s Lab (buLgÀria)

És un espectacle per a adults basat 
al mite grec de Sísifo. Mitjançant de 
l’expressió corporal i la manipulació 
simultània de diversos titelles, 
un sol actor representa la lluita 
esgotadora per comprendre el 
comportament humà. 

PER A MÉS INFORMACIÓ: 
Comunicació de la Mostra Internacional de Titelles a la Vall 
d’Albaida:

María García Torres 658 23 95 06  
Javier Huerta Escribano 618 13 50 79 
comunicacio@mostratitelles.com
TW: @MITitelles  
FB: MIT Mostra Titelles  
WEB: www.mostratitelles.com

L’OR DE JEREMIES
La teta CaLva (vaLènCia)

Entre cançons i balls de saloon, es con-
ten les aventures d’un parell de fugitius 
amb titelles de fusta, banjos i harmòni-
ques. Ambient purament far west per a 
un divertit cant a la llibertat .

EL GRIPAU BLAU
Jam, CLown & street theater 
(CataLunya)

Una divertida proposta amb una 
forta influència del món del circ, 
on la música en directe ambienta 
una posada en escena que barreja 
la interpretació i l’ús de titelles 
amb números d’equilibrisme i 
malabarisme.  

¿POR QUÉ LLORAS,  
MARIE? 
marie de Jongh (País basC)

Combinant el treball gestual dels actors 
amb l’ús de titelles, conta la relació 
del propietari d’una guarderia i la seua 
empleada amb una xiqueta perversa 
que han de cuidar. 

DO NOT DISTURB
vaivÉn CirCo (andaLusia)

Do Not Disturb, ens trasllada a un 
dia de treball en qualsevol fàbrica 
de principis del segle XX. Quatre 
personatges singulars treballats per 
provocar sentiments de tot tipus en 
el públic. 

ÜIQÜ’IS
La Panda de yoLanda (vaLènCia)

Üiqü’is proposa una successió de 
esquetxos d’humor surrealista, pro-
tagonitzats per superherois de barri, 
xiquetes voladores i porquets parlants, 
on la imaginació del públic i dels intèr-
prets és la protagonista.  

SIRENITA
La CaniCa (madrid)

Sirenita es representa en un ambient 
cristal·lí on botelles d’aigua, safes, 
esponges i d’altres objectes es 
transformen en un suggeridor fons 
marí.

GLOF
Jam, CLown & street theater 
(CataLunya)
Glof és un espectacle d’humor 
gestual on seguim un divertit 
golfista amb el seu caddie. Una 
divertida proposta a l’aire lliure on 
la bola, el swing, la punteria i la 
picardia manen.  

CONTES
edu borJa (vaLènCia)

Contes convida a reflexionar sobre la 
diversitat i la integració a través d’una 
divertida revisió dels personatges dels 
contes tradicionals i dels tòpics de 
la literatura infantil, desmuntant els 
prejudicis sobre bons i roïns. 

NIDOS
teLonCiLLo (CasteLLa i LLeó)

Sobre l’escenari trobem un curiós 
arbre on tenen els seus nius diversos 
pardalets que van aprenent a volar, 
a reconèixer els sons, les olors i els 
colors del bosc. 

LA CASA FLOTANTE
La maquinÉ (andaLusia)

Titelles, projeccions de vídeo, teatre 
gestual i narració col·laboren per 
contar aquesta fantàstica història que 
protagonitza una xiqueta que mai no 
ha vist ploure, però que somnia amb 
l’arc de Sant Martí.

EN JAN TOTLIFAN
L’estaquirot (CataLunya)

A En Jan Totlifan coneixem un curiós 
personatge a qui, ja des de xicotet, 
li ho feien tot a casa. Quan es fa 
gran, contracta un ajudant i, des 
d’aleshores, Nicolau s’encarrega de 
vestir-lo, de preparar-li i donar-li el 
dinar...  

PENDIENTE DE UN HILO
Cia.PeLeLe (França)

Pendiente de un hilo ens trasllada 
a un divertit circ clàssic, on els 
pallassos, trapezistes, equilibristes 
i músics ofereixen una entranyable 
sèrie de números. 

ACTIVITATS PARAL·LELES
taLLer titeLLes 
PaPer arrugat 
teatre buFFo  
(vaLènCia)
 
Taller on els menuts 
aprendran com fer el 
seu propi titella de taula. 
Utilitzant cinta adhesiva, 
fulls de diari i paper de 
regal podran donar via 
lliure a la imaginació. 

taLLer titeLLes PaPer 
arrugat Per a 
L’aPrenentatge de La LLengua 
teatre buFFo (vaLènCia)
 
Taller destinat als professors i 
futurs ensenyants. L’objectiu és 
donar-los els coneixements i 
eines per a fer aquesta activitat 
amb els seus alumnes, afavorint  
l’aprenentatge de la llengua. 

taLLer titeLLes 
edu borJa 
(vaLènCia)
 
Activitat per a xiquets 
majors de 5 anys on 
aprendran com crear 
el seu propi titella amb 
varetes, teles i cartolines.  

90 vueLtas aLrededor  
deL soL 
LîLa (astúries)
 
Un acolorit i imaginatiu carrusel, 
construït donant nou ús i nova 
vida a antiga ferralla amb què ha 
sigut construït, es prepara per 
fer 90 voltes al voltant del sol.     

SOPA DE ESTRELLAS
Fernán Cardama (argentina)

Sopa de estrellas combina la 
manipulació d’objectes i de titelles 
per contar com es coneixen Julio 
Petruchelli, venedor a la plaça del 
barri i Blas, que es dedica a arreplegar 
cartrons amb el seu gosset Chispa. 



ruta 1: Per als més menuts de la casa
divendres 11: 17.00h, El Palomar. Teloncillo

dissabte 12: 
- de 17.30 a 20.30h, Ontinyent. Carrusel
- 19.00h, Fontanars dels Alforins. La Canica
- 17.00h, Castelló de Rugat. L’Estaquirot

diumenge 13: 
- 18.00h, L’Olleria. L’Estaquirot
- 18.30 h, Ontinyent. La Maquiné

ruta 2: Per als que ja no són tan menuts 
divendres 11: 19.00h, Quatretonda. Pelele

dissabte 12: 
- 11.30h, L’Olleria. La Panda de Yolanda (sessió escolar)
- 17.00h, Albaida. Jam
- 19.00h, El Ràfol de Salem. Fernán Cardama
- 19.00h, Agullent. Pelele

diumenge 13: 
- d’11.00 a 14.00h, Ontinyent. Carrusel
- 12.00h, La Pobla del Duc. Fernán Cardama
- 18.00 h, Montaverner. La Teta Calva

sessió d’aduLts 

dissabte 12: 
- 22.30 h, Ontinyent. Puppet’s Lab

ComPanyies amb trebaLLs Fins a 7 anys:
TELONCILLO
LA CANICA

L’ESTAQUIROT
LA MAQUINÉ

aieLo de maLFerit
11:15h  CeiP sant Josep (taller escolar)
taLLer de titeLLes | EDU BORJA 

L’oLLeria
10:30h escoleta municipal   
nidos | TELONCILLO TEATRO 

17:00h biblioteca municipal (taller escolar)
taLLer de titeLLes de PaPer arrugat  
TEATRE BUFFO 

ontinyent
10:30h sala gomis (multiusos)
¿Por quÉ LLoras, marie? | MARIE DE JOHNG 

11:30 a 14:30h Facultat de magisteri  (taller per adults) 
taLLer de titeLLes de PaPer arrugat  
TEATRE BUFFO 

DIJOUS 10

Consulta la informació completa de cada representació 
(companyia, premis, etc.) a www.mostratitelles.com

DIVENDRES 11

DISSABTE 12 DIUMENGE 13

RUTES

aieLo de maLFerit
15:30h auditori municipal
sirenita |  LA CANICA

atZeneta d’aLbaida
11:00 h Centre sociocultural 
eL griPau bLau | JAM, CLOWN & STREET THEATER

eL PaLomar
17:00h sala multiusos 
nidos | TELONCILLO TEATRO

quatretonda
19:00h sala d’actes i audicions del Centre social 
Pendiente de un hiLo | CIE. PELELE

montaverner
11.30h auditori municipal Luís Peiró
soPa de estreLLas | FERNÁN CARDAMA

benigÀnim
09:30h auditori Paco salvador 
sirenita | LA CANICA 

15:15h auditori Paco salvador 
en Jan totLiFan | L’ESTAQUIROT

aguLLent
19:00h auditori Josep mª bru 
Pendiente de un hiLo | CIE. PELELE

aLbaida
17:00h Jardí del Palau 
gLoF | JAM, CLOWN & STREET THEATER

aLFarrasí
18:00h Casa de la Cultura 
L’or de Jeremies | LA TETA CALvA

Fontanars deLs aLForins
19:00h Casa de Cultura
sirenita | LA CANICA

L’oLLeria
11:30h biblioteca municipal
ÜiqÜ’is | LA PANDA DE YOLANDA

L’oLLeria
18:00h teatre goya
en Jan totLiFan | L’ESTAQUIROT

La PobLa deL duC
12:00h auditori municipal
soPa de estreLLas | FERNÁN CARDAMA

eL rÀFoL de saLem
19:00h auditori municipal
soPa de estreLLas | FERNÁN CARDAMA

boCairent
17:30h teatre avenida
Pendiente de un hiLo | CIE. PELELE

montaverner
18.00h auditori municipal Luís Peiró
L’or de Jeremies | LA TETA CALvA

ontinyent
17:30 a 20:30h Pça s. domingo
90 vueLtas aLrededor deL soL (un CarruseL de 
Chatarra) | LÎLA JUEGOS RECICLADOS

22:30 sala gomis (multiusos) 
i, sisyPhus | PUPPET’S LAB 

ontinyent
11:00 a 14:00h Pça s. domingo
90 vueLtas aLrededor deL soL (un CarruseL de 
Chatarra) | LÎLA JUEGOS RECICLADOS

18:30 teatre echegaray 
La Casa FLotante | LA MAQUINÉ | aCte de CLoenda 

montitXeLvo
15:30h Casa de la música
eL griPau bLau | JAM, CLOWN & STREET THEATER  

L’oLLeria
17:00h biblioteca municipal (taller escolar)
taLLer de titeLLes de PaPer arrugat  
TEATRE BUFFO   

saLem
15:30h auditori municipal
Contes | EDU BORJA

benigÀnim
12:00h auditori Paco salvador
do not disturb | vAIvÉN CIRCO

otos
15:00h escoles d’otos
nidos |  TELONCILLO TEATRO

CasteLLó de rugat
17:00h auditori municipal
en Jan totLiFan | L’ESTAQUIROT

32 mostra internaCionaL de 
titeLLes a La vaLL d’aLbaida

Estem a punt de celebrar la 32 edició de la Mostra de Titelles 
a la Vall d’Albaida, la gran festa cultural de la comarca, que 
va estenent-se al llarg dels nostres municipis i que enguany 
batrà el rècord de participació. 19 pobles oferiran als seus 
ciutadans la possibilitat de reunir-se al voltant del fet teatral 
i de la manifestació artística, una pràctica cada volta més en 
desús davant la invasió digital que ens envolta. 

I és que compartir un espectacle amb els seus creadors 
està convertint-se en un luxe que els patrocinadors i 
els organitzadors del festival volem seguir assegurant. 
Ens sembla que l’espectacle en directe garanteix una 
experiència emocional compartida que enforteix les 
relacions socials, tant del públic infantil com de les 
persones adultes. Té també un caràcter lúdic i pot ser una 
via de coneixement i reflexió. 
 
Enguany hem volgut augmentar les activitats durant el cap 
de setmana, convertint la Vall en un gran espai escènic 
i d’oci per espectadors de dins i fora de la comarca. 
Hem ampliat notablement la presència de companyies 
internacionals i continuem amb el programa d’activitats 
paral·leles. D’altra banda, hi ha companyies amb una 
indiscutible trajectòria i altres més recents, però que han 
entrat en l’escena amb bon peu i amb premis recents. 

Creixem any a any i això només ho podem fer perquè 
comptem amb la complicitat del públic.

ÁNGELES GONZÁLEZ

ComPanyies amb trebaLLs Fins 11/12 anys:
PELELE
LA TETA CALvA
FERNÁN CARDAMA

JAM 
LA PANDA DE YOLANDA

DIRECCIÓ ARTÍSTICA  
Ángeles González

COORDINACIÓ GENERAL  
Josep Talens

COL·LABORADORS  
Víctor Albiñana, Neri Arqués, Lina 
Bataller, M. Ángeles Beneyto, 
Josep Cantó, Geno Esteves, 
Mercè Llàcer, Daniel Mahiques, 
Josep Marian, M. José Martí, 
Soledad Mateos, Araceli Mengual, 
Bienvenida Mira, Gemma Olivares, 
Sergi Oltra, Ricardo Pastor, 
Gemma Pella, Júlia Rodríguez, 
Juan Carlos Soler, Vicent Soriano, 
GenísTornero, Esther Tudela.

DISSENY GRÀFIC Álvaro Sanchis

VÍDEO Juan Calatayud

SEGUIMENT FOTOGRÀFIC  
Pepa Bataller

ESCULTURES Evarist Navarro

ASSISTÈNCIA TÈCNICA ServiSo

REALITZACIÓ GRÀFICA  
Lluna Graphics

DISSENY I PRODUCCIÓ WEB 
Guillermo Garcia

PREMSA I COMUNICACIÓ Maria 
García, Javier Huerta

ORGANITZACIÓ, COMUNICACIÓ 
I RELACIÓ INSTITUCIONAL 
Mancomunitat de Municipis de la 
Vall d’Albaida


