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Caràcter comarcal amb vocació internacional. El principal tret di·

ferencial de la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d’Albaida 

continua evolucionant amb la celebració del seu 25 aniversari, 

circumstància que ens ha d’omplir de goig a tots els habitants de 

la comarca, i estic segur que podrem gaudir en aquesta edició 

de les millors propostes de les arts escèniques de titelles tan 

internacionals com valencianes.

Grans noms de companyies com Richard Bradshaw, Victor An·

tonov, Azika, Teatro delle Briciole, Companyia Muschetarii o The 

Whalley Range All Star posen de manifest la internacionalitat del 

nostre festival i ens oferiran les seues propostes juntament amb 

les més pròximes com Anem anant Teatre, La mar salà, Lluerna 

Teatre, Teatre Buffo, Teatre de la Caixeta, Títere o la valldalbaidina 

Bambalina Teatre Practicable, que rebrà el Premi d’Honor de la 

MIT en reconeixement a la seua trajectòria i especialment a l’im·

puls que des del seu inici han donat al festival.

Una oferta cultural d’aquesta magnitud sols és possible gràcies 

a l’esforç i la implicació de totes les institucions i entitats col·

laboradores amb el festival, però sobretot al compromís comarcal 

que té la Vall d’Albaida i que ha fet de la Mostra Internacional de 

Titelles a la Vall d’Albaida un festival ambiciós, singular, entranya·

ble i innovador en el món de les arts escèniques.

Per a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, organitzar 

i gestionar un festival com el que ara us presentem és un com·

promís d’implicació en el món dels titelles i en el de la comarca 

de la Vall d’Albaida.

Que gaudiu d’aquesta 25 edició de la Mostra de Titelles a la Vall 

d’Albaida i que la diversitat d’espectacles que us oferim comple·

mente el plaer de visitar la nostra comarca.

Filiberto Tortosa Camós
President de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida

Presentació



Joan és un xiquet tan valent que no li té por a res, però açò li causa molts problemes, perquè les seues 

ganes de descobrir què és la por farà que visca una història al·lucinant en un castell abandonat on viuen 

fantasmes, bruixes i éssers d’altres mons. Joan haurà d’afrontar molts perills i demostrar que, passe el que 

passe, ell sempre sap com eixir de la situació. Sabrà finalment Joan què és la por, o serà per sempre el 

xiquet valent que tots coneixen?

HisTòria de la Companyia: Després d’engegar diversos treballs, Anem anant Teatre es configura com a 

companyia el 2002 amb una clara aposta pel teatre infantil de qualitat de la mà dels textos d’Eduard Costa. 

Argos (la barca de la medusa), Circus, La increïble història de Mollie Malone i l’adaptació del conte clàssic Joan 

Sense Por configuren un interessant currículum que ha estat premiat en diverses ocasions en el panorama 

escènic valencià.

Anen AnAnt teAtre (VAlènciA)
Joan Sense Por d’eduard Costa

04.11.09 · 10.30 i 15.30 h.
Sala Multiusos (Ontinyent)
Sessions escolars

Aquesta és la història d’una dona que no tenia pressa. Desitjava tant tenir una filla que no li importava 

esperar el temps que fera falta. Mentre esperava, tenia cura del seu trosset de terra. Un dia, sense avisar, va 

aparéixer d’improvís la tan anhelada criatura: Violeta. Des que va arribar al món, les preguntes s’ajuntaven 

al seu cap sense obtenir·ne cap resposta. La xiqueta volia ser gran ja, descobrir·ho tot per ella mateixa. I a 

la recerca de les respostes, la nostra protagonista descobrirà el món desconegut i entendrà fins i tot el seu 

propi món interior.

HisTòria de la Companyia: Axioma Teatro arranca de forma totalment autosuficient a principis dels anys 

70 amb un fort component de rebel·lia i compromís marcat per la joventut dels seus components i pel context 

històric. Des de la creença en el teatre com a eina de creació i d’expressió artística i, sobretot, de mitjà de 

comunicació i de connexió amb la societat, els seus integrants porten més de trenta anys vinculats al teatre, 

a la vida i a l’evolució de la societat amb una clara aposta per l’artesania, el concepte i la filosofia de grup, per 

apropar·se encara més si cal al públic i convertir el teatre “en un art transformador de les consciències”.

AxiomA teAtro (AndAlusiA)
Violeta de rosa díaz

08.11.09 · 12.00 h.
Sala Multiusos (Ontinyent)
Tots els públics

durada: 50’
Tècnica:  titelles i actors

durada: 55’
Tècnica: titelles i actors



Per un món màgic deambula un personatge a la recerca del seus vells somnis de titellaire. En el seu viatge 

trobarà divertits i sorprenents amics com Kokin, el tossut, situat dins d’una caixa composta de cubs mul·

ticolors. Pel camí també es trobarà amb una flor musical, un conill dansador, un ós xicotet que ha perdut 

la seua companya i, per fi, el mag, l’únic que coneix el camí del país blau.

HisTòria de la Companyia: Azika va nàixer el 2001 a Baiona (País Basc francés) però el seu director 

artístic, Beñat Lefever, compta amb una trajectòria de més de trenta anys en el món de les marionetes ha·

vent·hi treballat en diverses companyies franceses. Azika actua tant en euskera com en castellà i en francés 

en tot tipus d’escenaris: centres culturals, col·legis, etc. Ha participat en pràcticament tots els festivals del 

País Basc com Bilbao, Barañain, Sestao o Tolosa, a més dels de Charleville o Taipei (Taiwan).

AzikA (FrAnçA)
El país azul de Beñat lefever

06.11.09 · 16.00 h.
Centre Sociocultural 
(Atzeneta d’Albaida)
Sessió escolar

El joc i l’humor, la construcció de marionetes damunt de l’escenari, les cançons i la música a partir d’objectes 

quotidians són els elements des d’on parteix aquesta història que denuncia el malbaratament dels recursos 

del planeta i aposta per l’abolició del fem: tot es pot transformar! Es tracta, en definitiva, d’un espectacle 

lúdic i vital que ens transmet l’estima per les coses i per les persones al mateix temps que ens convida a 

trencar amb els convencionalismes. Així, quan a la fi ho aconseguim, la imatge resulta tan viva i sorprenent 

que sentim l’emoció del vertader descobridor.

HisTòria de la Companyia: Bambalina Teatre Practicable apareix en l’escena valenciana el 1981 i dirigeix la 

seua mirada cap a una modalitat tan singular com el teatre de titelles. En el seu afany per regenerar i dignificar 

aquesta modalitat artística creen la Mostra de Titelles a la Vall d’Albaida (1985) i el Museu de Titelles d’Albaida 

(1997), dos iniciatives que han significat un revulsiu cultural per a la comarca i s’han convertit en un punt de 

referència internacional. En la dècada dels 90 ja manté una presència continuada en les principals ciutats de 

l’Estat i en bona part dels festivals europeus. La creixent rellevància es tradueix en nombrosos premis i en el 

definitiu reconeixement d’altes institucions com la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Cultura. Bambalina 

Teatre Practicable sempre ha destacat per la vocació interdisciplinària dels seus espectacles i per utilitzar un 

llenguatge teatral en sintonia amb les dramatúrgies més contemporànies.

BAmBAlinA teAtre PrActicABle 
(lA VAll d’AlBAidA)
Kraft de Jaume policarpo

05.11.09 · 15.30 h.
Auditori Municipal (Aielo de Malferit)
Sessió escolar

07.11.09 · 17.30 h
Saló d’actes de l’Ajuntament 
(Llutxent)
Tots els públics

08.11.09 · 12.00 h.
Saló d’actes de l’Ajuntament 
(la Pobla del Duc)
Tots els públics

durada: 50’
Tècnica: titelles de guant durada: 50’

Tècnica: teatre d’objectes



El viaje de Mur és un cant a la diferència, als colors i, en general, a les característiques de les persones. 

Mostra l’encontre entre l’africà Mur i Txema, que viuen ací, es coneixen, es fan amics, juguen i es divertei·

xen; però Broder pensa que amb els negres cal anar amb compte. Mitjançant un senzill treball de titelles i 

d’objectes i amb un llenguatge molt actual i directe es realitza una reflexió sobre l’emigració assolint una 

gran credibilitat i realitat.

HisTòria de la Companyia: Creada el 1992, Behibi’s és una companyia que ha passat per diferents 

etapes i hui en dia està encapçalada per Patricia Franco. Tot i desenvolupar espectacles unipersonals, compta 

amb nombroses col·laboracions procedents de diferents professionals de les arts escèniques com directors, 

escenògrafs o músics.

Les seues creacions pretenen que el públic, a més de divertir·se, reflexione sobre diferents temàtiques (el 

consum, el medi ambient o la immigració); per això no és d’estranyar que hagen realitzat diferents campanyes 

de conscienciació. Darrerament, han estat presents en festivals i fires teatrals de tot l’Estat.

BehiBi’s (PAís BAsc)
El viaje de Mur de lierni Fresnedo i patricia Franco

04.11.09 · 09.15 i 11.00 h. 
Casa de la Cultura 
(Benigànim)
Sessions escolars

Basada en la faula Els músics de Bremen, dels germans Grimm, la història ens mostra diferents animals 

que són abandonats després d’una vida plena, feliç i de treball perquè han deixat de ser útils als seus 

amos. Aleshores es veuen en la necessitat d’abandonar els seus llocs d’origen i de buscar·se la vida. 

L’atzar farà que es troben i junts puguen començar una nova existència.

En aquesta versió es realcen els valors del text original, principalment la importància dels majors en la 

societat i el poder que tenim les persones per aconseguir un món millor col·laborant tots junts. A més, 

aquests missatges són transmesos d’una forma divertida, amena i amb un gran protagonisme de la 

música flamenca interpretada en directe.

HisTòria de la Companyia: De la suma de dos companyies amb més de vint anys d’experiència va sorgir 

en novembre de 2007 Búho & Maravillas provocant la confluència dels respectius equips de treball que ha 

permés enriquir els seus resultats artístics i creatius. D’aquesta forma, els premis de crítica i públic anteriors 

s’han reforçat en aquesta nova etapa i també s’ha incrementat la seua participació en circuits nacionals i en 

festivals internacionals.

Mitjançant la diversitat de les tècniques del teatre de titelles i la investigació dels sentiments humans més 

profunds, pretenen traslladar la seua experiència personal d’una forma sensible, buscant sempre commoure 

els espectadors amb tendresa i reflexió, sense oblidar la diversió.

Búho & mArAVillAs (AndAlusiA)
Los músicos de Brenes de Juan luis Clavijo i Jesualdo díaz

06.11.09 · 19.30 h.
Sala Multiusos (Ontinyent)
Tots els públics

durada: 45’
Tècnica: titelles de taula

durada: 60’
Tècnica: bunraku



La jungla és l’escenari d’aquesta història protagonitzada per una cria d’elefant molt curiosa, tant que se’n 

va al Nil per descobrir què menja un cocodril. El seu recorregut està observat per la lluna, encarregada 

de narrar la història als més menuts. Durant el trajecte anirà trobant altres animals com l’hipopòtam, els 

lloros i la girafa que l’ajudaran a anar alerta amb el lleó o evitar que es deixe enganyar per la serp. Però, 

què passarà amb el cocodril? Un “bona nit!” ens anticipa el final.

HisTòria de la Companyia: De tres estudiants de la secció de l’Art de l’actor titellaire de l’Acadèmia 

de Teatre i Film de Bucarest naix aquesta companyia l’any 1999. Cristian Mitescu, Violeta Roman i Roxana 

Baghinschi són els “mosqueters” inicials encarregats de crear, fins ara, deu espectacles.

Amb el pas del temps han incrementat el nombre de components i la seua presència en el panorama 

internacional. Paral·lelament, han col·laborat i protagonitzat nombrosos espais per al principal canal de 

televisió de Romania.

comPAnyiA muschetArii (romAniA)
El elefantito de r. Kipling

04.11.09 · 10.30 h.
Escola Municipal 
d’Educació Infantil “La 
Serratella” (Aielo de Malferit)
Sessió escolar

04.11.09 · 16.00 h.
CEIP Lluís Vives (Bocairent)
Sessió escolar

03.11.09 · 10.30 i 15.00 h.
Saló d’actes de l’antic 
institut (Albaida)
Sessions escolars

Dames i cavallers...! “Es·puto” obri les seues portes per digerir·nos en el Cabaret més corrosiu, burlesc i 

irreverent del moment, amb els titelles més excèntrics i descarats del món: Carmela Amargura, Justa Des·

gracia, Eva Lorena o l’Adolf del Circ de les Mosques entre d’altres personatges que han deixat una empremta 

inesborrable en anteriors muntatges. Tots ells encapçalats per la més exuberant, culgrossa, vella i subversiva 

estrella del transformisme, Marianna Travelo. La cantant no renega mai de la seua autèntica naturalesa de 

marioneta i té una cita màgica amb tots nosaltres en un espectacle obert a la rialla, còmplice i descarada, i 

sobretot una invitació al públic per riure’s de si mateix.

HisTòria de la Companyia: El Espejo Negro naix de la mà d’Ángel Calvente el 1989 de forma completa·

ment autodidacta i amb un segell inconfusible. Un llenguatge propi i una tècnica de manipulació i construcció 

de marionetes molt depurada són la seua carta de presentació en el món dels titelles on trenca esquemes 

pels seus muntatges per a adults. Actualment està considerada com una de les millors companyies en l’àmbit 

europeu i les seues obres continuen caracteritzant·se per la sorpresa, l’estètica i l’ús d’un llenguatge corrosiu 

i burleta. Els premis (entre d’altres, el de Millor Espectacle en la 19 MIT a la Vall d’Albaida o els rebuts en 

la Fira de Teatre de Titelles de Lleida i en FETEN a Gijón), diverses nominacions als Premis Max i la seua 

presència arreu del món avalen aquest grup que continua preparant espectacles provocadors, innovadors i 

tècnicament impecables.

el esPejo negro (AndAlusiA)
“Es-puto” Cabaret d’Ángel Calvente

05.11.09 · 22.00 h.
Sala Multiusos (Ontinyent)
Públic adult

05.11.09 · 10.30 h.
CEIP Doctor Esplugues 
(Montaverner)
Sessió escolar

durada: 45’
Tècnica: titelles de guant

durada: 90’
Tècnica: mixta



Aquesta història fantàstica i urbana narra com Rosegó, un gos negre i de carrer, entra un dia pel terrat al 

pis de Lluc, un home ben educat que acaba de perdre el seu. Entre ells s’estableix una intensa relació que 

va més enllà dels mons a què pertanyen. Així, el text ens planteja temes com ara l’educació, la llibertat, 

el racisme, la integració o la multiculturalitat sense perdre mai l’alegria i el bon humor i emprant la màgia 

visual dels titelles.

HisTòria de la Companyia: Coincidint amb els seus vint anys d’història, una de les companyies més 

vinculades a la MIT a la Vall d’Albaida torna als nostres escenaris per partida doble: amb la seua última 

producció i amb l’exposició que recorre les dos dècades d’un trajectòria composta per onze espectacles i es·

cenificades amb una gran varietat de tècniques com guant, fil, vareta, bunraku de taula o titelles voladors.

En tot aquest temps, han assolit una manera de fer pròpia on la creació, l’experimentació de les nombro·

ses possibilitats dels titelles i una posada en escena impecable estan presents en cadascun dels seus 

muntatges.

lluernA teAtre (VAlènciA)
Rosegó el rodamón de manuel molins

05.11.09 · 18.00 h.
Teatre Cine Goya (l’Olleria)
Tots els públics

Dos firaires atrotinats asseguren poder comunicar·se amb el més enllà i ressuscitar, en cos, ànima i veu, 

les grans estrelles del jazz. En definitiva: “Passen i vegen!. Resureccions a la carta! Escull la teua estrella 

preferida: Louis Amstrong, Billie Holiday, Frank Sinatra... Per sols una moneda, tornaran uns minuts a la vida 

per interpretar en directe les millors peces del seu repertori”.

HisTòria de la Companyia: Microcosmos Teatre és una companyia jove formada el 2006; no obstant 

això, ja han recorregut bona part de la geografia espanyola participant en els principals festivals de teatre de 

titelles. El seu objectiu és crear muntatges de teatre musical intentant innovar en aquest gènere i amalgamant 

diferents disciplines escèniques, per produir, així, espectacles moderns i de qualitat.

La MIT a la Vall d’Albaida és bona mostra de la seua varietat d’obres amb un muntatge enguany especialment 

dirigit al públic juvenil i adult mentre que l’any passat s’emportaren el premi al millor espectacle infantil “per 

la seua rellevància artística i de creixement humà tractada amb el rigor i el respecte necessaris que el públic 

infantil mereix” amb El cel de Mozart.

microcosmos teAtre (cAtAlunyA)
Réssurection à la carte

05.11.09 · 11.00 i 12.30 h.
Casa de la Cultura 
(Benigànim)
Sessions escolars juvenils

durada: 60’
Tècnica: bunraku 
i tècnica mixta

06.11.09 · 22.30 h.
Bar de la Joventut 
(Bocairent)
Públic juvenil i adult

07.11.09 · 22.30 h.
Auditori Municipal (Aielo 
de Malferit)
Públic juvenil i adult

durada: 60’
Tècnica: clown, titelles, 
música i actors



MUNICIPIS dimArts 3 dimecres 4 dijous 5

TeaTre de la CaixeTa · Asteroide B612
16.00 h. Casa de la Cultura · Sessió escolar

Zur TeaTro · Historia de una gaviota...
16.00 h. Casa de la Cultura · Sessió escolarAgUlleNt

BamBalina TeaTre praCTiCaBle · Kraft 
15.30 h. Auditori Municipal · Sessió escolar

Companyia musCHeTarii · El elefantito 
10.30 h. Escola Municipal d’Educació Infantil 

“La serratella” · Sessió escolar

TeaTro delle BriCiole · El patito feo 
11.00 i 15.00 h. Auditori Municipal

miCroCosmos TeaTre · Résurrection à la carte 
22.30 h. Auditori Municipal · Públic juvenil i adult

TaaaT · Mal de closca 
18.00 h. Auditori Municipal · Tots els públics

AIelo de 
MAlferIt

Companyia musCHeTarii · El elefantito
10.30 i 15.00 h. Saló d’actes de l’antic institut 

Sessions escolars

ACte d’INAUgUrACIó
12.00 h. MITA. Animació a càrrec de Bambalina 
Teatre Practicable que rebrà el Premi d’Honor 

de la MIT

AlbAIdA

TeaTre BuFFo · La flauta màgica 
10.00 h. Centre Cultural · Sessió escolarAlfArrASí

aZiKa · El país azul 
16.00 h. Centre sociocultural · Sessió escolar

Zur TeaTro · Historia de una gaviota... 
18.00 h. Centre sociocultural · Tots els públics

AtzeNetA 
d’AlbAIdA

ViCTor anTonoV · El circ dels fils
20.00 h. Casa de la Cultura · Tots els públicsbeNISSodA

aZiKa · El país azul
17.30 h. Saló d’Actes de l’Ajuntament · Tots els públicsllUtxeNt

TaaaT · Mal de closca
19.00 h. Auditori “Luís Peiró” · Tots els públics

Companyia musCHeTarii · El elefantito
10.30 h. CEIP Doctor Esplugues · Sessió escolarMoNtAverNer

la mar salà · Taller de construcció de titelles reciclats
10.00 h. C. R. A. Serra del Benicadell · Taller escolar

TeaTre BuFFo · Visca Rodari!
17.30 h. Casa de la Cultura · Tots els públicsMoNtItxelvo

anem ananT TeaTre · Joan Sense Por
10.30 i 15.30 h. Sala Multiusos 

Sessions escolars

el espeJo negro · “Es-puto” Cabaret
22.00 h. Sala Multiusos · Públic adult

TíTere · Contes sobrenaturals
24.00 h. Pub Màgic · Públic adult

THe WHalley range all sTars · The pig
18.00 h. C. C. El Teler · Tots els públics

BúHo & maraVillas · Los músicos de Brenes
19.30 h. Sala Multiusos · Tots els públics

THe WHalley range all sTars · The pig
11.30 i 18.30 h. C. C. El Teler · Tots els públics

TeaTro delle BriCiole · El patito feo
17.30 i 19.30 h. Sala Multiusos · Tots els públics

aCTe de Cloenda · axioma TeaTro · Violeta
12.00 h. Sala Multiusos · Tots els públicsoNtINyeNt

la mar salà · Taller de construcció de titelles reciclats
17.00 h. Sala Multiusos · Tallerel PAloMAr

aZiKa · El país azul
12.00 h. Saló d’actes de l’Ajuntament · Tots els públics

lA PoblA
del dUC

ViCTor anTonoV · El circ dels fils
19.30 h. Centre Social · Tots els públicsQUAtretoNdA

TeaTre BuFFo · Contes del cavallet de fusta
11.00 h. Escola Municipal d’Educació Infantil 

Sessió escolar

lluerna TeaTre · Rosegó el rodamón
18.00 h. Teatre Cine Goya · Tots els públics

produCCiones Viridiana
En la cadiera (cuentos y canciones de ayer)
18.00 h. Teatre Cine Goya · Tots els públics

ViCTor anTonoV · El circ dels fils
18.00 h. Teatre Cine Goya · Tots els públicsl’ollerIA

riCHard BradsHaW · Bradshaw’s Shadow
19.00 h. Auditori Municipal · Tots els públics

ViCTor anTonoV · El circ dels fils
12.30 h. Auditori Municipal · Tots els públics

TeaTre de la CaixeTa · Asteroide B612
11.30 h. Auditori Municipal · Sessió escolar

CAStelló 
de rUgAt

TraC TraC TiTelles · Hansel i Gretel
15.30 h. Casa de la Cultura · Sessió escolar

foNtANArS 
delS AlforINS

ViCTor anTonoV · El circ dels fils
11.00 h. Teatre Avenida · Sessió escolar

miCroCosmos TeaTre · Résurrection à la carte
22.30 h. Bar de la Joventut · Públic juvenil i adult

Companyia musCHeTarii · El elefantito
16.00 h. CEIP Lluís Vives · Sessió escolar

riCHard BradsHaW · Bradshaw’s Shadow
18.00 h. Teatre Avenida · Tots els públicsboCAIreNt

la mar salà 
Taller de construcció de titelles reciclats

09.00, 10.30, 15.00 i 16.15 h. 
Aula de tallers · Tallers escolar

miCroCosmos TeaTre
Résurrection à la carte

11.00 i 12.30 h. Casa de la Cultura 
Sessions escolars juvenils

Zur TeaTro · Historia de una gaviota...
09.15 i 11.00 h. Casa de la Cultura · Sessions escolars

riCHard BradsHaW · Bradshaw’s Shadow
22.30 h. Casa de la Cultura · Públic adult

BeHiBi’s · El viaje de Mur
09.15 i 11.00 h. Casa de la Cultura 

Sessions escolars
beNIgàNIM

diVendres 6 dissABte 7 diumenge 9



La recuperació del ric patrimoni generat en el món rural és la principal motivació d’aquest espectacle que 

recull algunes de les històries nascudes als nostres pobles i les serveix acompanyades d’algunes de les can·

çons més entranyables de la tradició popular. En escena es donen cita dos divertits fadrinots que mantenen 

viva una de les darreres cases habitades del poble; així, gràcies al seu enginy aconseguiran trobar al voltant 

de la “cadiera” (el banc tradicional de la cuina aragonesa) suficients estris que aprofitaran per contar·nos 

les diferents parts que conformen l’obra, sempre amb l’ajuda del llaüt, la guitarra o la “turuta”.

HisTòria de la Companyia: Producciones Viridiana naix el 1994 a Osca amb joves professionals sorgits 

de diferents escoles de teatre amb la intenció de crear una estructura de producció estable per realitzar·hi 

diferents propostes artístiques. El resultat: una vintena llarga de muntatges, més de 2.000 actuacions arreu 

del món i la consolidació d’un equip amb més d’onze treballadors que converteixen la companyia en un 

focus permanent de resistència artística.

Els seus treballs es basen en la recerca de nous conceptes del text dramàtic a partir de la novel·la, el conte, 

els textos no teatrals o les llegendes i els relats de transmissió oral. Però sempre amb la investigació i la 

innovació com a punt de partida de la dramatúrgia en què mai no es perd de vista el públic.

Producciones ViridiAnA (ArAgó)
En la cadiera (cuentos y canciones de ayer) de Jesús arbués

Richard Bradshaw utilitza l’enginy per a captivar el públic amb les seues imatges que ens narren històries 

curtes d’animals i de personatges curiosos. Les criatures, simples i delicades amb capacitat per a sofrir 

múltiples transformacions, obrin davant el públic un món nou, replet d’il·lusions. L’humor és l’encarregat 

d’enllaçar les diferents escenes amb històries tradicionals, cançons i simples bromes continuadament 

esguitades per girs surrealistes; així, a poc a poc, les negres siluetes del principi donaran pas, al final, a 

les transparències i el color.

HisTòria de la Companyia: Ens trobem davant d’un mestre del teatre d’ombres reconegut mundialment 

que captiva els espectadors amb les seues elaborades imatges. I això que la seua carrera va arrancar 

després de dedicar·se a l’ensenyament de matemàtiques a Sidney. L’humor és la característica comuna a 

les seues creacions, la majoria contades sense paraules o amb divertides cançons populars.

Entre 1976 i 1983 va dirigir el Teatre de Marionetes d’Austràlia que empra tots els gèneres i modes de teatre 

de titelles. També és autor i director d’obres que hui en dia encara són interpretades per altres titellaires. 

És un clàssic en els llibres que aborden el teatre d’ombres després d’haver·hi actuat pràcticament en tot 

Europa, EUA, Canadà, el Japó, l’Índia i Corea del Sud on la seua tècnica magistral aconsegueix sempre 

divertir el públic independentment de les seues diferències culturals.

richArd BrAdshAw (AustràliA)
Bradshaw’s Shadows

08.11.09 · 18.00 h.
Teatre Cine Goya (l’Olleria)
Tots els públics

durada: 70’
Tècnica: actors i titelles 
de guant i mixta

05.11.09 · 18.00 h.
Teatre Avenida (Bocairent)
Tots els públics

06.11.09 · 22.30 h.
Casa de la Cultura 
(Benigànim)
Públic adult

07.11.09 · 19.00 h.
Auditori Municipal 
(Castelló de Rugat)
Tots els públics

durada: 60’
Tècnica: ombres



La tortuga Joan té mal de closca. Ni les visites, ni els regals, ni les herbetes aconsegueixen alleugerir·li el 

dolor. Per això l’hauran de portar al metge corresponent: el closquista. Evidentment, a Joan, això, no li farà 

cap gràcia...

Aquest espectacle permet reviure, amb humor i tendresa, les angúnies d’un infant que ha d’anar al metge. El 

poder expressiu dels objectes i la seua transformació en personatges i la música de les paraules (com la re·

petició, la cantarella i la capacitat d’acaronar amb la veu) són els elements emprats per narrar la història.

HisTòria de la Companyia: TaaaT adopta el seu nom del llenguatge infantil quan els nadons reconeixen 

l’altre, en descobrir qui s’amaga darrere les mans, el pit o el llençol que el tapen. De fet, és la companyia 

sorgida dins de Farrés Brothers i Cia per a una franja d’edat de tres a sis anys. Òbviament, amb això no volen 

deixar de banda la resta de xiquets ni tan sols els seus pares i mares: tant uns com els altres n’han de traure 

profit... i passar una bona estona amb l’objectiu que els menys menuts tornen al teatre.

tAAAt (cAtAlunyA)
Mal de closca de Jordi palet i puig

07.11.09 · 19.00 h. 
Auditori “Luis Peiró” 
(Montaverner)
Tots els públics

08.11.09 · 18.00 h.
Auditori Municipal 
(Aielo de Malferit)
Tots els públics

Aquesta versió de la famosa òpera de Mozart està integrada per tres contes meravellosos. En primer lloc 

apareix el del jove Tamino que s’enamora d’una imatge de Pamina i ha de superar diverses proves per 

aconseguir la llum i l’amor. El segon relat ens narra el desig de la Reina de la Nit de posseir el cercle solar 

en el poder de Sarastro. L’espectacle acaba amb l’ocellaire Papagueno que només vol gaudir dels plaers de 

la vida, trobar una companya com ell i tenir “papaguenets”.

Contes del cavallet de fusta. El cavallet de fusta arriba carregat de contes com ara: Katy la hipopòtam, Quin 

gust fa la lluna, Històries dels 1.001 cavallets, Cigronet, etc. Titelles, objectes i cançons seran els elements 

emprats per narrar les diferents històries.

Visca Rodari! Una creativa escenificació de contes amb diferents tipus de titelles, en homenatge a Gianni Rodari, 

l’imaginatiu autor de la Gramàtica de la fantasia i Premi Andersen’70 (tot un Nobel de la literatura infantil).

HisTòria de la Companyia: Empar Claramunt crea la companyia Teatre Buffo l’any 1983 a partir d’una 

experiència pedagògica. Des de l’any 1994, emprén la tasca de difondre “noves tècniques del teatre de 

marionetes aplicades al currículum escolar”.

teAtre BuFFo (VAlènciA)
La flauta màgica d’empar Claramunt i Karme g. Corberan

Contes del cavallet de fusta 
d’empar Claramunt
03.11.09 · 11.00 h.
Escola Municipal d’Educació 
Infantil (l’Olleria)
Sessió escolar

Visca Rodari! d’empar 
Claramunt
04.11.09 · 17.30 h.
Casa de la Cultura (Montitxelvo)
Tots els públics

05.11.09 · 10.00 h.
Centre Cultural (Alfarrasí)
Sessió escolar

durada: 60’
Tècnica: titelles, objectes 
i actrius

durada: 60’
Tècnica: bunraku de 
taula, pupi i ombres



La rabosa, l’ovella, la flor i la resta de personatges creats per Antoine de Saint·Exupéry estan tristos perquè 

el Petit Príncep se n’ha anat a la Terra a la recerca d’un amic. Però prompte tornarà amb regals per a tots 

i també per als xiquets i les xiquetes, perquè ells, també són els amics del Petit Príncep.  

HisTòria de la Companyia: El Teatre de la Caixeta es crea a València l’any 1995 amb l’obra Les Botes 

del Gat amb Botes, espectacle emblemàtic amb el qual la companyia ha realitzat més de dos·centes 

cinquanta representacions. Després anaren sorgint diferents propostes per a xiquets i per a adults: El 

guerrer de Moixent, Els somnis de Gulliver, Una de pirates... fins consolidar el grup, recórrer tot Espanya 

i realitzar nombroses gires i representacions entre les quals podem destacar: Euromeetings, Encuentro 

de Teatro Europeo (Lignano Sabbiadoro), Festivale Internazionale de Teatro per Ragazzi (Porto S’Elpidio, 

Itàlia), SARC (Diputació de València), Gira amb la Diputació d’Almeria, Teatro al Parco (Verona, Itàlia), Cicle 

de Microespectacles (Escalante Centre Teatral, València), Festival do Teatro (Vigo), FETEN (Gijón), Mostra 

de Teatre (Alcoi), Mostra Internacional de Titelles a la Vall d’Albaida, Fiesta Internacional del Títere (Sevilla) 

o el Circuit Teatral Valencià.

teAtre de lA cAixetA (VAlènciA)
Asteroide B612 de Vicent Vila

05.11.09 · 11.30 h.
Auditori Municipal 
(Castelló de Rugat)
Sessió escolar

05.11.09 · 16.00 h.
Casa de la Cultura 
(Agullent)
Sessió escolar

Adaptació lliure del famós conte de H. C. Andersen que es desenvolupa a l’interior d’una estructura de fusta 

on es col·loca el públic. Tot i partir d’una coneguda història infantil, provocarà la reflexió especialment dels 

adults. Un muntatge escenificat amb objectes i actors que farà que l’espectador vaja sentint·se identificat 

a poc a poc amb el xiquet protagonista, indefens davant el curs de l’existència.

HisTòria de la Companyia: El Teatro delle Briciole és un “patrimoni” de l’escena italiana que al llarg 

dels seus trenta anys ha transformat radicalment l’imaginari, el vocabulari i el concepte de teatre per a la 

infància. A més de la companyia pròpiament dita, abasteixen nombrosos àmbits de les arts escèniques 

com la música, el cinema o la pintura.

En els seus inicis es dedicaren al teatre d’animació per a poc a poc revolucionar·ne les formes, els materials 

i els continguts fins definir un nou model, el microteatre, on la imaginació ocupa el centre de la història 

amb la seua potència simbòlica. Les metàfores i el llenguatge no verbal completen els seus recursos 

escenogràfics.

teAtro delle Briciole (itàliA)
El patito feo de marina allegri

04.11.09 · 11.00 i 15.00 h.
Auditori Municipal 
(Aielo de Malferit)
Sessions escolars

durada: 40’
Tècnica: actriu i titelles 
planes

07.11.09 · 17.30 i 19.30 h.
Sala Multiusos (Ontinyent)
Tots els públics

durada: 60’
Tècnica: actors i 
diverses tècniques



Els espectadors que passen pel seu costat es sorprendran en veure una porca d’enormes dimensions 

dormida; si, a més, es para i guaita a l’interior podrà veure la respiració o escoltar·ne els roncs. La parti·

cipació del públic és essencial per seguir la constant successió de sorpreses i estar atents als tres plànols 

del muntatge: la llarga imatge de l’animal amb el cap animat, les deu persones mirant per les mamelles 

“adornats” cada un amb una cua, i, finalment, l’espectacle de dins de la panxa. Un granger ens convidarà 

a seguir l’entranyable història que ocorre a l’interior.

HisTòria de la Companyia: The Walley Range All Stars va ser formada el 1982 per Edward Taylor i Sue 

Auty procedents del Dogtroep d’Amsterdam. Durant tot aquest temps, han creat més de 60 muntatges en una 

gran varietat de formats: espectacles de carrer, xous itinerants, instal·lacions, lectures, pel·lícules en súper 8, 

etc. que han passejat arreu del món.

La seua principal característica és la combinació de la performance amb l’element visual i les tècniques de 

l’art. De fet, les seues creacions són més pròpies de l’exterior i de llocs més informals que dels grans teatres; 

the whAlley rAnge All stArs 
(AnglAterrA)
The pig

06.11.09 · 18.00 h.
C. C. El Teler (Ontinyent)
Tots els públics

07.11.09 · 11.30 i 18.30 h.
C. C. El Teler (Ontinyent)
Tots els públics

durada: 10’
Tècnica: espectacle de carrer

Música en directe, teatre, dansa, titelles i autòmats. Amb tots aquests ingredients es crea aquest espectacle 

de contes sobrenaturals, és a dir, de xicotetes històries que tracten la relació entre l’ésser humà i el titella així 

com la necessitat de conéixer·nos a nosaltres mateixos. Aquestes fantàstiques històries tenen lloc en una 

atmosfera màgica sorgida a partir dels sons que doten d’ànima els titelles i d’on naixen tots els elements 

de l’obra: la banda sonora ens expressa i ens descriu les emocions dels personatges.

HisTòria de la Companyia: El projecte de Títere va ser creat per Juan Picó amb la intenció de combinar 

en una mateixa obra diferents formes d’expressió artística complementàries com la dansa, la plàstica, la 

literatura, l’escenografia, la música o la dramatúrgia. Els seus muntatges tenen un gran valor metafòric i 

conceptual així com gran importància representativa. Per una altra banda, la seua és una aposta pels titelles 

per a adults, per això s’ha anat ampliant cap a una formació més orquestral.

títere (VAlènciA)
Contes sobrenaturals de Juan picó

05.11.09 · 24.00 h.
Pub Màgic (Ontinyent)
Públic adult

durada: 60’
Tècnica: músics i 
diverses tècniques



Una proposta basada en el clàssic conte dels germans Grimm farcida d’humor i narrada al ritme de les 

disputes d’un corb i d’un gat. Una efectiva ambientació que fuig dels excessos ens contarà una història que 

ens parla de la golafreria exagerada i de l’amistat. A més dels dos protagonistes, al llarg de l’espectacle 

apareixeran també els dos xiquets que donen nom a l’obra i la bruixa dolenta.

HisTòria de la Companyia: Trac Trac, Centre de Titelles del Vallès, engloba una associació que naix 

l’any 1992 amb l’objectiu de vetlar pel desenvolupament del titella dins de l’àmbit social i teatral a les 

seues comarques. No obstant això, anteriorment els seus membres realitzen una important trajectòria 

d’aprenentatge. Bagatge que queda palés en els onze espectacles produïts des de llavors emprant tot 

tipus de tècniques i especialment centrats en el públic familiar i adult. Paral·lelament, impulsen el Festival 

de Teatre de Titelles Savall del qual enguany es compleixen catorze edicions.

trAc trAc titelles (cAtAlunyA)
Hansel i Gretel dels germans grimm

05.11.09 · 15.30 h.
Casa de la Cultura 
(Fontanars dels Alforins)
Sessió escolar

Aquest menut circ té com a punt d’unió un simpàtic pallasso que ens va presentant els diferents artistes: 

la ballarina hindú, l’alçador de pesos, les mones acrobàtiques, un camell molt especial... L’agilitat i la 

mestria de la manipulació es conjuguen amb l’humor i la tendresa dels personatges, capaços d’arrancar 

nombrosos somriures tant als xiquets com als adults. Ens trobem, per tant, davant un circ en miniatura 

per a xicotets i grans somiadors.

HisTòria de la Companyia: Victor Antonov, nascut a Sant Petersburg, està catalogat com una de les 

principals figures teatrals de Rússia i un mestre dels fils amb una qualitat tècnica excepcional. La seua 

companyia és una de les poques independents del país i es caracteritza per la bellesa i l’execució dels 

seus números i per la destresa del solista.

Arreplega l’art interpretatiu en el qual Rússia sempre ha estat un referent per al món, i el “teatre de ninots”, 

una de les seues tradicions més rellevants. Una forma d’estar sobre l’escenari genuïna i habitual ja que 

Victor AntonoV (rússiA)
El circ dels fils

06.11.09 · 11.00 h.
Teatre Avenida (Bocairent)
Sessió escolar

06.11.09 · 19.00 h.
Centre Social (Quatretonda)
Tots els públics

durada: 55’
Tècnica: titelles de taula

07.11.09 · 20.00 h.
Casa de la Cultura 
(Benissoda)
Tots els públics

08.11.09 · 12.30 h.
Auditori Municipal 
(Castelló de Rugat)
Tots els públics

08.11.09 · 18.00 h.
Teatre Cine Goya (l’Olleria)
Tots els públics

durada: 45’
Tècnica: titelles de fil



La mala gestió que els humans realitzem del nostre entorn, fent malbé la natura i, per extensió, a nosaltres 

mateixos és l’argument d’aquesta història que narra les aventures d’un gat que es compromet a criar un 

pollet de gavina. El motiu: la seua mare va quedar atrapada al mar per culpa d’un vessament de petroli, 

per això, abans de morir li cedeix l’ou que acaba de pondre. El gat complirà la seua paraula i no sols tindrà 

compte d’ell, sinó que també l’ensenyarà a volar. En aquesta tasca, rebrà l’ajuda dels seus amics perquè 

exercir de pares d’una cria de gavina òrfena no és tan fàcil com pareix. Es tracta d’una adaptació del text 

de Luis Sepúlveda realitzada per Julián Ruiz.

HisTòria de la Companyia: Els inicis d’aquesta companyia es remunten al 2001 en instal·lar·se el seu 

director, Andrés Leyton, a Granada. La posada en escena amb objectes, el treball actoral i la manipulació 

directa de titelles a la vista del públic i el collage com a concepte formal en la construcció dels personatges, 

són les seues senyes d’identitat. Una estètica formal i neutra que no competisca amb els personatges ni amb 

la història és una altra de les seues característiques, amb l’objectiu que les maneres de manipulació i els 

elements mòbils s’adapten als diferents moments de la narració segons ho necessite.

zur teAtro (AndAlusiA)
Historia de una gaviota y del gato que 
le enseñó a volar de luis sepúlveda

06.11.09 · 09.15 i 11.00 h.
Casa de la Cultura 
(Benigànim)
Sessions escolars

06.11.09 · 16.00 h.
Casa de la Cultura (Agullent)
Sessió escolar

07.11.09 · 18.00 h.
Centre Sociocultural 
(Atzeneta d’Albaida)
Tots els públics

durada: 55’
Tècnica: titelles de guant 
i tècnica mixta



Activitats 
paral·leles
Acte d’inAugurAció
03.11.09 - 12.00 h.
MITA, Museu Internacional de 
Titelles d’Albaida (Albaida). Acte 
d’inauguració de la 25a Mostra 
Internacional de Titelles a la Vall 
d’Albaida amb animació a càrrec 
de la companyia Bambalina Teatre 
Practicable que rebrà el Premi 
d’Honor de la MIT.

Acte de cloendA
08.11.09 - 12.00 h.
Sala Multiusos (Ontinyent). 
Acte de cloenda de la 25a Mostra 
Internacional de Titelles a la Vall 
d’Albaida amb el lliurament dels 
Premis “Mostra de Titelles”.

exposició: 20 Anys fent 
titelles de lluernA 
teAtre
Del 3 al 8 de novembre
Teatre Cervantes (l’Olleria). 
Amb motiu de la celebració del 
vint aniversari de Lluerna Teatre, la 
companyia proposa una exposició 
en què veurem cinquanta peces 
representatives dels espectacles 
que han anat creant en aquests 
anys de treball d’investigació i de 
trajectòria teatral en el camp de les 
arts escèniques.

lA mAr sAlà (VAlènciA). 
tAller de construcció 
de titelles reciclAts
05.11.09 - 09.15, 10.30, 
15.00 i 16.15 h.
Aula de Tallers (Benigànim).
06.11.09 - 10.00 h.
CRA Serra del Benicadell 
(Montitxelvo).
06.11.09 - 17.00 h.
Sala Multiusos (el Palomar).
D’una forma totalment artesanal, 
els més menuts utilitzaran materials 
de rebuig i deixalles per poder 
construir una infinitat de titelles 
plens de colorit i de tendresa que, 
al seu torn, podran donar vida a 
fantàstiques aventures.

Direcció artística
Vicent Vila

Coordinació
Josep Talens

Assistència a la coordinació 
José Ma Beneyto

Col·laboradors
Víctor Albinyana
Emili Juan
Mercé Llàcer
Josep Marian
Lalín Maronda
Paloma Tormo
Genís Tornero

Jurat
Rafa Ridaura
Pilar Rodríguez
Rosa Sánchez
Enric Albero

Assistència tècnica
SAME i ServiSo

Correcció lingüística
Josep Sanchis

Escultures
Evarist Navarro

Escultura Premi d’Honor
Ricardo Morales

Disseny gràfic
Estudi Paco Bascuñán

Realització gràfica
Gràfiques Litolema
Lluna graphics

Vídeo
Juan Calatayud

Seguiment fotogràfic
Pepi Ureña

Disseny i producció web
Estudi Paco Bascuñán
Gongo Labs

Entitats col·laboradores
Egevasa i Pub Màgic

Organització, comunicació 
i relació institucional
Mancomunitat de Municipis 
de la Vall d’Albaida

www.mostratitelles.com

Esta publicació compta amb una 
subvenció de la Conselleria d’Educació 
per a activitats de promoció del valencià.




