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P

IPA*, el titella meravella és una comèdia per a tots els públics basada en la tradició dels titelles de
guant que s'han representat des de l'antiguitat a les places i parcs de pobles i ciutats europees.
És un espectacle tradicional en la seva forma i estructura dramàtica, però alhora modern pels temes i els
personatges que hi apareixen el quals fan vibrar el públic amb les rutines i gags de manipulació que ens
remeten als temes clàssics i universals com l'amor, la lluita i l'amistat. Els espectadors de totes les edats
es veuran reflectits en els comportaments dels personatges.
Edat: Recomanat per a públic familiar amb nens de 3 a 12 anys.
Durada: 45 minuts
Sinopsi: PIPA no vol una vida tranquil·la i afable, vol jugar, divertir-se, enamorar-se, viure la vida ...Però es
trobarà amb un món ple de personatges sorprenents: el senyoret Tòfol i el seu pal-selfie, la senyoreta
Nina i el seu gelat, el banquer i la seva màquina, i fins i tot amb un cocodril i les seves bombolles. Una
esbojarrada, sovint surrealista i tendra comèdia de titelles.
Aquí puguin veure el TRAILER del espectacle:
https://vimeo.com/215031767
El video del espectacle complert es pot enviar per email.

* És un titella popular i universal que deu el seu nom a la cèlebre obra d'Ai Wei Wei "Sunflower Seeds" / "Llavors de Gira-sol" (exposada a
la Tate Modern, 2010). Obra composta per 100 milions de pipes de gira-sol de porcellana fetes a mà, on cada pipa de gira-sol representa
l'individu i la seva llibertat, i tot el conjunt de pipes representen al poble, capaç de transformar les coses.

LA COMPANYIA
´
NESTOR
NAVARRO - LA PUNTUAL

L

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. La Fanfarra va tenir molts
èxits Internacionals a la dècada dels 80 i 90s. Després
de la dissolució de la companyia Eugenio va crear un
repertori propi d'espectacles i va obrir l'única sala de teatre
de titelles estable a Barcelona i actualment és un referent
indiscutible del teatre de titelles a Catalunya. Eugenio Navarro va ser President d'UNIMA-Espanya entre 1985-1989,
i també ha estat director de diversos festivals nacionals i
internacionals.

N

éstor Navarro Salvany (Barcelona, 1982) neix i creix
entre artistes, titelles, escenaris i gires en furgoneta.
Després d'una llarga estada a Mèxic, on participa
de la companyia de teatre de la Universitat de Monterrey,
s'adona que els escenaris on jugava de petit el criden de
nou. En tornar a Barcelona col·labora en l'obertura La Puntual al 2005 on treballa venent les entrades. Va ser al 2008
que va debutar com a titellaire-ombrista donant veu i moviment a en Malic, el protagonista de les històries representades per La Fanfarra.

El 2013 es professionalitza i estrena el seu primer espectacle: "A Babel en patinet", amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona. Després vindrà "L'ombra de Pinotxo", una coproducció amb el Festival Grec de Barcelona,
amb el qual fa gira per Espanya durant el 2015. Al 2016 estrena "PIPA, el titella meravella" recuperant així la tradició
dels titelles de guant catalana.
Eugenio i Néstor Navarro són la companyia resident de La Puntual, però també participen en festivals internacionals, nacionals i festivals catalans. Cada Nadal organitzen el Festival de Titelles d'Hivern i col·laboren anualment
amb els Festivals de la ciutat.
La Puntual atrau companyies internacionals de reconegut prestigi, així com companyies de la resta d'Espanya.
A més, imparteix i organitza cursos especialitzats en l'art de les marionetes, les ombres i els titelles.

A CTUACION S

P

ipa, el titella meravella es va estrenar el 6 de maig de 2016 a La Puntual, Barcelona.

Alguns dels escenaris on hem estat:
Museu d'Història dels Jueus de Girona. Juliol 2016.
l Plaça del Nord. Barcelona. Juliol 2016. Funció solidària per als Refugiats.
l Gira per carrers i places pel sud de França i nord d'Espanya: Mirepoix, Toulousse,
Bayonne, Comillas i Santiago de Compostel·la. Agost 2016.
l Presó de Dones de Barcelona Wad-Ras. Octubre 2016.
l Associació Catalana de Basilea (Suïssa). Novembre 2016.
l Festival IF Barcelona. Arts Sta. Mònica. Novembre 2016.
l Teatro San Francisco. León. Febrer de 2017.
l Sala La Cate. Figueres. Abril 2017.
l Teatro Arbolé. Saragossa. Maig 2017.
l Festes Majors de Gràcia. Agost 2017.
l Festival Mondial de la Marionette Charleville- Mézières. Setembre 2017.
l Festival MAC (Mercè Arts al Carrer). Setembre 2017.
l Teatro Principal de Santiago de Compostela. Festival Galicreques. Octubre 2017.
l

´
Idea original i titellaire: Néstor Navarro
Direcció: Eugenio Navarro
Producció: La Puntual
Vestuari: Therese Ramet
Titelles: Néstor Navarro y Eugenia Susel
Castellet: Edu Blanch
So: Octavi Rumbau
Tècnica: Eugenia Susel

´
Espai escènic de 3m x 3m x 3m. L'espectacle és apte per a representar-se en sala i a l'aire lliure
(en un espai protegit del vent).

Endoll a 220v.
Il·luminació adecuada a l'espai. (En teatre: 2 PCs frontals, 1 retall frontal i 2 laterals).
Equip de so adequat a l'espai (amb entrada RCA i CANON).
Muntatge: 1.30 hora
Desmuntatge: 1 hora

M

arta: Ens va agradar moltíssim !! És la primera vegada que anàvem als titelles i ens va encantar,
així que repetirem segur.

G

abriela: Vam gaudir molt de l'espectacle. El meu fill
de 4 anys no va parar de riure!

J
E

úlia: Ens ho vam passar pipa !!! Realment molt bé;)
va: Molt bonic, la meva filla de 3 anys ho ha gaudit
molt.

M

arc: Vam passar una estona meravellosa, l'obra
és molt entretinguda, fins i tot per a petits de menys
de 2 anys com el nostre i també per la seva cosina de
8 anys!

´

CRiTIqueS
El que els crítics opinen:
“(...) Aquest bell i polit espectacle el qual demostra una
voluntat i un nervi titellaire de gran alçada i llarg alè. En
sentirem a parlar."
Toni Rumbau. Revista Titeresante. 21/07/2016
“El repte de construir una nova dramatúrgia amb els
titelles clàssics de la tradició.”
Jordi Bordes. Recomana.cat. 15/07/2016
“(...) Destacar sobretot el ritme incansable d´aquest
conte, d´uns 40 minuts de durada, que atrapa petits i
grans amb les seves trapelleries blanques (o gairabé).”
Josep Maria Viaplana. Portal Jove Espectacle.
16/05/2016

Néstor Navarro Salvany
+34 649910622
Saps que en
Néstor també fa
cursos de titelles?

nestor.lapuntual@gmail.com

Que guay!
M' apunto!

La Puntual - Putxinel·lis de Barcelona
Disseny i il·lustració: Eugenia Susel

C/ Allada Vermell, 15 | 08003 Barcelona
www.lapuntual.info

