EL SOMNI DE
L’ESPANTAOCELLS
La Toia viu en una casa de pagès. Un dia, descobreix les restes d’un vell espantaocells. El recomposa i sorpresa,
comprova que aquest li parla. Li parla de la seva soledat, del seu desig de tenir amics, d’oblidar-se d’espantar
ningú. No vol acabar els seus dies essent un espantall. Li parla del seu gran somni: volar!
La Toia s’ofereix a ser la seva amiga i carregant-se’l a l’esquena, se l’emporta a casa. En arribar-hi comprova que,
pel camí, l’espantocells ha anat perdent diferents parts del seu cos, fins el punt que en perilla la seva pròpia
existència. A ella li sap greu de debò, però el seu amic s’hi resigna. Tan sols era un feix de palla!
Per sort, gràcies a l’oportuna ajuda de la Toia i la imaginació, l’espantaocells no tan sols sobreviurà si no que
aconseguirà realitzar el seu somni. La Toia e el seu amic constataran, llavors, que saber desprendre’s del
prescindible i tanmateix, saber tallar alguns fils, pot arribar a ser del tot profiós per a guanyar plenitud, ampliar
horitzons i volar. Volar...!
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Autor i director: Joan-Andreu Vallvé

Tècnica: titelles de taula
Duració de l’espectacle: 55 minuts
Temps de muntatge: 3 hores
Temps de desmuntatge: 1 hora
Públic: 250 persones, aproximadament.
Espai escènic:
- Preferentment, espai fosc
- Espai idoni: 2,50 m alçada / 6 m d’amplada /
4 m fondària.
- Potència elèctrica: 5kw a 220 V i presa de
corrent a l’escenari

Diseny dels titelles i de l’escenografia:
Joan-Andreu Vallvé
Construcció dels titelles: Joan-Andreu Vallvé
Construcció de l’escenografia: Bernat Vallvé
Música: Bernat Vallvé
Actors-titellaires: Clara Olmo i Àngel Pérez
Tècnic: Olaf Ferigni
Producció: Centre de Titelles de Lleida
Adreçat a nens i nenes a partir de 3 anys.
Espectacle d’interès tant en sessions escolars com
obertes al públic en general

Altres necessitats:
- Una persona responsable de rebre la companyia
i que conegui l’espai d’actuació amb coneixement tècnics.
- Camerino amb mirall i aigua corrent.
Contacte tècnic: Olaf Ferigni (659 710 004)

