
Durant l'Edat Mitjana, els trovadors, joglars,
titellaires, ministrils,etc., es movien per
ciutats, viles i castells; actuant en mercats,
places, pòrtics d'esglèsies, o als salons dels
cortesans, contant els fets més rellevants
dels últims temps, les proeses dels herois
populars, o els miracles i aparicions de sants
i verges, bé en forma de romanço, "cantiga",
narració, etc. Malgrat que avui ens trobem
a l'era de l'Internet i la comunicació via
satèl.lit la distància física entre persones és
més gran. El Guinyol és un intent de
recuperar aquesta proximitat, tot explicant
una història de l’època.
En aquest espectacle la comunicació entre
els titelles i el públic és directa: els nens
vieuen tant la història que participaran
activament parlant amb els titelles.

Espectacle de comunicació directa
Espectacle interactiu i esportiu
Titelles de guant per totes les edats
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Artur està enamorat de la princesa, però al ser un simple servidor no té accés
al seu amor.
La princesa que és molt coqueta, s’ha comprat un mirall màgic i aquest l’hi
ha dit que és molt lletja. Desconsolada cerca els serveis d’un bruixot, que al
final la converteix en un gripau.
Artur aconsegueix desfer l’encanteri i després de passar la prova d’estar una
nit en el castell encantat, es fan petons, són feliços i mengen anissos.
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Despertem les emocions del públic
Espectacle inspirat en l’Edat Mitjana
Princeses, bruixes i granotes encantades

Mirades, rialles i sorpreses



Currículum de l’espectacle
El Guinyol a més d’estar programat a teatres, festes majors, festivitats, escoles, biblioteques… ha
participat a:
Festival de Titelles Titiricuenca-juny-13
7a mostra internacional de titelles de Mollet del Vallès (Barcelona)-abril-13
Fira de Sant Narcís de Girona-Nov-12
Fira de Bandolers i contrabandistes- La Punyalada- Oix (Girona)-abril-10
3a mostra de titelles de Mollet del Vallès (Barcelona) - abril 09
F.M. Medievàlia - Sabadell (Barcelona) - maig 08
Festival de Titelles de Gavà - maig 08
Festival de Titelles Romà Martí - Caldes de Montbui (Barcelona) - maig 07
Mostra de titelles dels Lluïssos de Gràcia (Barcelona) - 07
Festival d’hivern de putxinel.lis La Puntual (Barcelona) - gener 07
Museu d’Història de Barcelona - juny 06
Festival de Guant de Valls - (Tarragona) - oct 06/07
Campanya de Nadal Corte Inglès - Barcelona 06
Festival de Teresetes de Mallorca 04
Mercat de la Roreda - Viladecans - (Barcelona) 04
Fira d’arrel Tradicional de Manresa - nov 03
F.M. a Elx - oct 03
Festes del Pilar a Saragossa - oct 03
Fira del Paper de Sarrià de Ter (Girona) - oct 03
3r Festival de Titelles Encamp / Pas de la Casa (Andorra) - setembre 03
Festes de Gràcia (Barcelona) - Agost 03
Festival de Titelles de St. Llorenç Savall - juliol 03
6ª Fira de titellaires Romà Marti Caldes de Montbui (Barcelona) - maig 03
14ª Fira de Teatre de Titelles de Lleida - maig 03
F.M. Ocaña (Toledo) abril 03
F.M. Balmaseda (Vizcaya) - abril 03
F.M. Alcudia (València) - març 03
F.M. Novelda (Alicant) - març 03
F.M. Orihuela (Alicant) - gener 03
F.M. Oliva (Alicant) - gener 03
F.Nadal Oviedo - desembre 02
F.M. Dènia (València) - desembre 02
Ciutat de la Ciència - València - octubre 02
F.M. Peter (Alicant) - setembre 02
Festival Guinyol Didó II de Terrassa (Barcelona) - set 02
Festes de Burgos - juliol 02
Fira Medio Ambiental de Parets del Vallès (Barcelona) - juny 02
Mostra de Teatre Infantil Xarxa - maig 01
Patronat Municipal de Cultura d’Alicant - març 01, agost 01 / agost 05
Sala Arbolé, Zaragossa - desembre 00
Gira per Gijón, (Asturias) - novembre 00
F. M. Moradis (Alicant) - juliol 00
F.M. St. Pere de Vilamajor - juliol 00
F.M. Alicante - juny 00
F.M. Hostalric (Barcelona) abri 00
Gira de Biblioteques per el Delte de l’Ebre (Tarragona) - 00
Gira de Biblioteques per Manacor (Palma de Mallorca) - 00
Fira Medieval de Inca (illes Balears) - 99
Mercat Medieval de Peratallada (Girona) - 99
Festival Terra de Trobadors Castelló d’Empùries (Girona) - 99
Mercat Medieval d’Alba de Tormes (Salamanca) - 99
F.M. de Pont de Suer (Lleida) - 99
Mercat Medieval de Ciudad Real - 99 / juliol 00
Fira del llibre a Fuenlabrada (Madrid) - 99
Setmana Medieval de Tarragona - 99
Festes de Castelló - 98
F.M. de Tarragona - 98
F.M. Ripoll (Girona) - 98/99/00/01
F.M. de Tortosa (Tarragona) - 98/99
F.M. de Tarazona (Zaragoza) - 98/abri 00
Fira Medieval de Calonja (Girona) - 1998
Mercat Medieval d’Olite (Navarra) - 1997
Fira Medieval de Bagà (Barcelona) - 1997 / juliol - 00
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Carrer de la Pineda, 39 - Torreblanca II
08233 Vacarisses (Barcelona)
Tel. 93 835 92 06
titelles@pengim-penjam.com

www.pengim-penjam.com
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Fitxa artística i tècnica
Titellaire: Josep M. Serrat i Mercè Alemany
Pintures: Patrice Blanquart
Costura: Mercè Alemany
Construcció: Josep M. Serrat
Producció: Pengim-penjam cia.

Espai escènic: 3x3 interior o exterior
Durada: 50 min, aprox.
Temps de muntatge: 2 h
Temps de desmuntatge: 1 h
Corrent i potència: 220 V  i 4 KW (interior)


