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L’OMBRA DE

PiNotXo



Edat: Recomanat per a públic familiar 
amb infants de 3 a 12 anys.

Durada: 40, 45 o 50 minuts.

Sinopsis: Al final del conte Pinotxo es con-
verteix en un nen de debò, i com tots els 
nens de carn i ossos també es fa gran. 
Avui Pinotxo ja és un home, i des del seu 
taller ens explicarà les seves aventures 
amb ombres xineses, titelles i marionetes. 
Una versió divertida, trepidant i poètica 
del clàssic de Carlo Collodi.

PreseNtaCió

* Una coproducció del Festival Mini-Grec 
                  de Barcelona 2014 i La Puntual. 

a quest és un espectacle per a 
públic familiar que combina 
titelles, marionetes i ombres 
xineses en un mateix escenari. 

Es tracta de la representació del clàssic 
“Les Aventures de Pinotxo”, però narrat 
directament per el personatge principal. 
Ambientada a començaments del XX, en Pi-
notxo, que va nèixer de la ploma de Carlo 
Collodi al 1883, ja és un home que volta els 
30 anys. 

En l’ambient de la 2ª Revolució Industrial, 
època de grans invents com la bombeta 
elèctrica o el gramòfon, el protagonista ens 
explica el seu conte tal i com ell el recorda. 

La delicadesa de las ombres està recolzada 
per un llenguatge “titellesc”, directe i diver-
tit, pensat per emocionar a tothom, petits i 
grans. 



La ComPaNyia

a Puntual es va fundar el 2005, com a únic teatre estable de titelles, 
marionetes i ombres xineses per a públic familiar a Barcelona.

El director de la companyia és Eugenio Navarro, titellaire des de 1976 i membre 
fundador de la històrica companyia “La Fanfarra” amb Toni Rumbau i Mariona 
Masgrau. Amb un repertori ampli d’espectacles és un referent indiscutible del tea-
tre de titelles. 
 El 2008 s’incorpora a la companyia Néstor Navarro amb la reposició de “Malic 
a la Xina”. El any 2013, Néstor estrena la seva opera prima “A Babel en patinet” 
(en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona) i el 2014 estrena “L’ombra de 
Pinotxo” (una coproducció amb el Festival Grec de Barcelona) amb un notable 
èxit. Al 2016 va estrenar el seu darrer espectacle “PIPA, el titella meravella” basat 
en la tradició del titella català. I darrerament ha dirigit diversos espectacles de la 
companyia.

Eugenio i Néstor són la companyia resident de La Puntual i alhora també 
participen en prestigiosos festivals internacionals: Titirijai-Tolosa,Sesi bonecos 
Brasil, Festival Mundial de la Marioneta-Charleville Mérzières, Guant Festival - Valls,
La Mostra d’Igualada, Fira Internacional de titelles de Sevilla, la Fira de Titelles de 
Lleida, Ishara Puppet Festival-Índia, La Mercè Barcelona, etc.
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Després ha girat per diversos 
festivals internacionals espanyols 
i prestigiosos teatres de titelles 
d’arreu, entre els quals:

l Festival Internacional Titirijai. 
Tolosa. 2014.

l Sala La Planeta. Girona, 2015.

l La Mostra d’Igualada, 2015.

l Teatro Arbolé. Saragossa, 2015.

l  XXXIVa Feria Internacional de Títeres de Sevilla, 2015.

l La casa de los Títeres. Abizanda, 2015.

l Sala La Cate. Figueres, 2016.

l Teatro San Francisco. León, 2016.

l Teatre Lluïsos de Gràcia. Barcelona, 2017.

l Teatre La Nova Aliança de Mataró, 2017. 

l Ciclo de Luces y Sombras. Saragossa, 2017. 

l És un dels espectacles residents a 
La Puntual, on fa temporada 
des de 2014.

aCtuaCioNs

L‘ombra de Pinotxo es va 
estrenar en el marc del 
Festival Mini-Grec el 
2 de julil de 2014.



La CrítiCa diu

“(...) titelles, narració oral a la manera de les rondalles explicades vora el foc i ombres 
xineses són els elements que composen la peça, i amb elles es van enfilant imatges 
d’una sensibilitat infinita”.
                                                                             Mariona Sanfeliu. Revista Núvol. 3/07/14.
                                                http://www.nuvol.com/critica/quan-pinotxo-es-va-fer-gran/

“La funció flueix de principi a fi de manera elegant i acompassada amb un ritme i un 
tempo ben mesurats (...) Néstor Navarro realitza un treball de manipulació i caracteritza-
ció vocal, ric en matisos i recursos”.
                                                                       
                                                            Joaquín Melguizo. Heraldo de Aragón. 27/04/2015. 
                                                                                                              https://goo.gl/88Lw3s

“(...) van gaudir embadalits d´aquest espectacle, plàsticament aconseguit, fresc i portat 
amb bon ritme”. 
                                                                  Ferran Baile. 12/07/2014 / www.recomana.cat

“(...) l’obra potencia els efectes visuals més artesanals, el so, les veus i la música acon-
seguint moments de gran bellesa. (…) estèticament és minuciosa, cuidada fins al més 
mínim detall i es guarda pel final la millor idea de la proposta, tancant el cercle argu-
mental amb gran intel·ligència”.                                         
                                                               Ivan F. Mula. 14/09/2014 / http://goo.gl/2rmCFI



FitXa tèCNiCa

FitXa artístiCa

* Una coproducció del 
 Festival Mini-Grec de Barcelona 2014 i La Puntual.

l  Espai escènic 4m x 4m x 3m (mínim 3m x 3m x 2,5m).

l Càmera negra.

l 10 canals de dimmer. 6 dels quals corresponen als 6 focus 
que hi ha a l’escenografia. 
l Equip de so adequat a la sala.

l Llums i so haurien de poder ser operats des de l’escenari 
pel nostre tècnic. Portem el reproductor de CD amb sortida 
RCA-JACK, i taula de llums DMX-Digital pròpia.

l 2 focus PC amb viseres (frontals);  2 retalls (frontals); i 2 focus 
PC o retalls (laterals picats). 

l Taula auxiliar (mides aproximades: 60cm ample x 140cm 
llarg x 80 cm alçada) amb espai lliure sota per deixar esceno-
grafia.

l Taula per técnic (mides aprox.: 60cm ample x 100cm llarg x 
80 cm alçada).

l Cametes negres per tancar l’espai entre el teatrí i les pa-
rets laterals de l’escenari (nomès si les mides del teatre 
ho requereixen).

l 2 D.I per a conectar RCA a la taula de so del teatre.

Muntatge: 4 hores. 
Desmuntatge: 2 hores.

Idea, adaptació i titellaire: 
Néstor Navarro

Direcció escènica: Carolina Llacher

Dramatúrgia: Raquel Loscos

Música Original: Octavi Rumbau

Marioneta: Martí Doy i Néstor Navarro

Il·luminació: Quico Gutiérrez

Assistència Tècnica i Invents:                     
Joan Gorro

Ombres i decorats: Jordina Salvany

Escenografia: Tero Guzmán

Vestuari: Águeda Miguel i Època

Productor: Eugenio Navarro



maPa de LLums
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l So i llums operats des de l’escenari 
per el técnic.

l Càmera Negra

l Escenari 3 x 3 metres

l Cortines negres o cametes
l 6 línes a Dimmers
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l Focos del teatrel  Barra de focos del teatre

Taula auxiliar

Escenografía

3 m

l Cable de connexió
Canon de receptor 
de micro a taula 
de so.
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CoNtaCte

C/ Allada Vermell, 15 
· El Born · CP. 08003 · Barcelona ·

www.lapuntual.info

nestor.lapuntual@gmail.com

éstor Navarro Salvany

(+34) 649 910 622N
RINGGG

La Puntual
lPutxinel·lis de Barcelona l



Disseny i il·lustracions: Eugenia Susel / www.eugeniasusel.com


