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Companyia de teatre, escoles de teatre, i més!

Direcció artística

Sílvia Molins Francesc Ollé



Presentació

sensedrama
teatre

Sensedrama Teatre neix el 2001, quan vuit actors de l’Institut del Teatre creen una companyia per a 

tirar endavant un projecte comú: “Les tres germanes”, d’Anton Txèkhov. Aquest espectacle s’estrena 

a la Sala Maria Plans de Terrassa, en coproducció amb el Centre Dramàtic del Vallès, i fi ns a fi nals del 

2002, es representa en diversos espais, com la Sala Muntaner de Barcelona.

 
Així comença tot: l’inici de la professionalització. Més tard, sorgeixen nous reptes, i cadascú segueix 

el seu camí. Fins que el 2007, la Sílvia Molins i el Francesc Ollé, actors de la companyia, decideixen 

tornar a engegar Sensedrama Teatre. Després de “Les tres germanes” i d’haver treballat junts en altres 

espectacles, comencen a saber com volen fer teatre. Volen gaudir, comunicar, experimentar, arriscar, i 

sobretot, emocionar i emocionar-se.

 
A partir d’aquí, la companyia desenvolupa una trajectòria que la duu a crear i tirar endavant, cada 

vegada més, diversos espectacles i projectes, ja siguin propis o bé en col•laboració amb altres pro-

fessionals o companyies. Inicialment, cal destacar “Som tres: la lluna, jo i l’ombra que em seguia”, “Els 

pirates de la platja” (encàrrec de la Diputació de Barcelona) i “Els secrets del fons del mar”. Posterior-

ment, “Il·luminats”, que coprodueixen amb la Cia. de Teatre Frec a Frec, així com diversos espectacles 

familiars i de contes, els quals van girant pel territori. I continuen endavant, amb la creació de nous 

espectacles.

D’altra banda, el 2010, Sensedrama Teatre passa de no tenir seu a ser companyia resident a l’Ateneu 

Torrellenc de Torrelles de Llobregat. I, també, engega l’escola de teatre del mateix lloc: Sensedrama 

Aula de Teatre. Arrel de la bona experiència obtinguda amb aquest projecte, posteriorment exporta el 

seu model d’escola de teatre a Begues, Tiana (juntament amb l’Agrupació Artística del Casal de Tiana) 

i St. Andreu de la Barca. Aquí, el 2014, comença l’activitat de l’Escola de Teatre Sensedrama del Casino, 

a la Societat El Casino. Així mateix, realitza diferents tallers de teatre arreu, per a primària, secundària, 

adults i altres col•lectius, a través de Sensedrama Tallers de Teatre.

 
Per últim, cal destacar la seva àrea orientada a les animacions i espectacles fets a mida, per a particu-

lars, empreses i públic familiar: Sensedrama Espectacles a Mida.
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Valentes
Dones

És temps de dones, Dones valentes. 

Direcció:  Sílvia Molins



FITXA ARTÍSTICA

Una producció de     Sensedrama Teatre

NECESSITATS TÈCNIQUES: 

Taula gran alta. Taula petita baixeta. 2 cadires. 

Lloc per a canviar-se i deixar els objectes per-

sonals, tant a prop com sigui possible de l’espai 

d’actuació. En cas de representar-se a l’exterior o 

en sala molt gran, 2 micros sense fil i amb diade-

ma (en cas que no se’n disposi, comentar-ho a la 

cia.). Aigua per als membres de la cia.

Temps de muntatge: 60 min.

Temps de desmuntatge: 30 min.

És temps de dones, “Dones valentes”. En aquest espectacle, ens endinsarem en la vida, trajectòria, aventures 

i desventures de diversos personatges femenins i contemporanis, que han deixat empremta.

Mercè Rodoreda, Mª Pepa Colomer o Joana Biarnés han fet història, superant tota mena de dificultats i 

destacant per tot allò que han aconseguit. Però no ens podem oblidar de dones anònimes, contemporànies 

seves, que tampoc no ho van tenir gens fàcil.

Així mateix, parlarem d’altres dones d’arreu, unes de conegudes i d’altres no tant, que també han destacat 

dins dels seus àmbits professionals i pel que fa a la seva vida personal.

 
I com és habitual en espectacles familiars de Sensedrama Teatre, comptarem amb participació de públic a 

l’escenari, per a dur a terme algunes proves ben divertides.

Aquestes dones també van ser nenes, plenes d’il•lusió, però també amb dificultats. No obstant, amb esforç 

i perseverança, ho podem tot, o gairebé.

Valentes
Dones

Text i Dramatúrgia: Sílvia Molins / Francesc Ollé

Direcció
Sílvia Molins

Intèrprets: 
Sílvia Molins / Francesc Ollé

Espai escènic / 

Espai sonor / 

Vestuari i atrezzo:

Sensedrama Teatre

Tècnic:
Lluís Garcia

Comunicació: 
Francesc Ollé

Durada:
50 min.

Edat recomanada: Primària (8-11 anys).

Espai escènic: 
Aquest espectacle es 

pot representar en espais 

interiors o exteriors.
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Secretsfons
Els del

delMar
L’emergència climàtica i la protecció del medi marí.

Direcció: Sílvia Molins



FITXA ARTÍSTICA

Una producció de: Sensedrama Teatre

Amb la col·laboració:  l’Ajuntament de Calafell, l’Ateneu 

Torrellenc i l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.

NECESSITATS TÈCNIQUES: 

Escenari/Tarima de mida estàndard, 6 m. d'am-

ple x 4 m. de fons. Punt d'electricitat a menys de 

50 m. Lloc per a canviar-se i deixar els objectes 

personals, tant a prop com sigui possible de l'es-

pai d'actuació. Aigua per als membres de la cia.

Temps de muntatge: 1 h 30 m.

Temps de desmuntatge: 45 min.

Observacions:
En cas d'actuació en 

espai interior equipat, 

sol·liciteu el rider tècnic.

Després de la bona experiència obtinguda amb l’espectacle familiar “Els pirates de la platja”, l’Ajuntament 

de Calafell encarrega a Sensedrama Teatre “Els secrets del fons del mar”. Aquest segueix el format de l’ante-

rior, i els seus protagonistes viuran unes aventures basades en els maldecaps que poden produir els residus 

a les platges, sobretot els plàstics, així com en la protecció del medi marí i de les nostres costes.

Aquests últims anys, una part important de l’impacte provocat per l’home al medi marí s’ha basat, per exem-

ple, en l’excés de pesca, la infl uència en la proliferació de noves espècies invasores, els abocaments i fuites 

de les embarcacions i les aigües residuals no depurades, etc. “Els secrets del fons del mar”, pretén incidir 

en la necessitat de tenir cura de l’entorn natural de les nostres costes i del mar. Podeu consultar i descarre-

gar-vos material complementari de l’espectacle, a sensedrama.com/elssecretsdelfonsdelmar.

La Júlia i en Pep són dos amics inseparables. Fa anys que passen els estius plegats, i una de les coses que 

més els agrada és anar a la platja, on sempre troben la manera de passar-s’ho bé. Juntament amb ells, ens 

faran participar dels seus jocs, descobriments i, també, embolics, sobre diferents aspectes de la platja i el 

mar.

Prendrem consciència i sortirem de dubtes respecte als riscos amb què ens podem trobar, la importància 

de mantenir les platges sense residus, o com podem posar el nostre granet de sorra per a conservar el fons 

marí i el litoral. La Júlia i en Pep interactuen amb el públic, fent-lo participar de l’espectacle en diferents 

moments, d’una manera lúdica i divertida.

Secrets
fons

Els del

delMar

Text i Dramatúrgia: Sílvia Molins / Francesc Ollé

Direcció
Sílvia Molins

Intèrprets: 
Sílvia Molins / Francesc Ollé

Espai escènic / 

Espai sonor / 

Vestuari i atrezzo:

Sensedrama Teatre

Tècnic:
Lluís Garcia

Comunicació: 
Francesc Ollé

Durada:
55 min.

Edat recomanada: A partir de 4 anys.

Espai escènic: 
Aquest espectacle es

pot representar en espais 

interiors o exteriors.
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Els de
la
Pirates
Platja

Fomentem la salut, el civisme i la seguretat a les platges.

Direcció: Sílvia Molins



FITXA ARTÍSTICA

NECESSITATS TÈCNIQUES: 

La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Salut Pública i Consum, va elaborar aquest projecte ate-

nent l’interès que van mostrar els municipis costaners no només per a ampliar els serveis que ofereixen, 

sinó també per a incrementar els coneixements i les habilitats necessàries per a l’ús responsable d’aquests 

espais. Un dels espais naturals que més ha rebut l’impacte social ha estat el de les platges, on s’han mul-

tiplicat tant les activitats que s’hi fan com el nombre de persones que la visiten. Per això, cal fer un ús 

responsable d’aquests espais i sobretot gaudir de les platges com a espais de lleure i salut.

“Els pirates de la platja” és un espectacle per a tota la família, que pretén fomentar la salut, el civisme i la 

seguretat a les platges, amb l’objectiu de donar a conèixer, de manera lúdica, els riscos que hi ha a la platja 

i aprendre a minimitzar-los. Des de com evitar les picades de meduses fi ns a les deshidratacions, passant 

per la necessitat de protegir-se del sol o conèixer l’estat de la mar pel color de les banderes. Coneixerem 

els animals que es troben a les costes i al mar i a quin lloc viuen. Podeu consultar i/o descarregar-vos el 

conte “Els pirates de la platja” a sensedrama.com/els piratesdelaplatja.

Els protagonistes són dos amics, la Júlia i en Pep. Ell es fa molt el valent, però en realitat, és una mica 

poruc; això sí, li agrada molt l’aventura. I ella és una aventurera de veritat, és una noia d’ordre i té més seny. 

Els encanta anar a la platja, on sempre van molt carregats, no només de tovalloles, gorres, ulleres de sol, 

crema solar, etc., sinó també de jocs, cartellets, fi txes, etc., amb els quals el públic participarà. Entre tots i 

totes aprendrem un munt de coses i gaudirem de l’espectacle.

Els de
laPirates Platja

Una producció de: Sensedrama Teatre

Amb la col·laboració:  la Diputació de Barcelona, 

l’Ateneu Torrellenc i l’Ajuntament de Torrelles de 

Llobregat.

Escenari/Tarima de mida estàndard, 6 m. d’ample 

x 4 m. de fons. Punt d’electricitat a menys de 50 m. 

Lloc per a canviar-se i deixar els objectes personals, 

tant a prop com sigui possible de l’espai d’actuació. 

Aigua per als membres de la cia.

Temps de muntatge: 1 h 30 m.

Temps de desmuntatge: 45 min.

Observacions:
En cas d’actuació en 

espai interior equipat, 

sol·liciteu el rider tècnic.

Adaptació teatral 

del conte original:  
Sílvia Molins / Francesc Ollé

Direcció:
Sílvia Molins

Intèrprets: 
Sílvia Molins / Francesc Ollé

Espai escènic / 

Espai sonor / 

Vestuari i atrezzo:

Sensedrama Teatre

Tècnic:
Lluís Garcia

Comunicació: 
Francesc Ollé

Durada:
55 min.

Edat recomanada: A partir de 4 anys.

Espai escènic: 
Aquest espectacle es 

pot representar en espais 

interiors o exteriors.
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Contes
Orientals

Ens endinsem en contes que provenen de l’Àsia i l’Orient

Direcció i Dramatúrgia: Sílvia Molins



FITXA ARTÍSTICA

NECESSITATS TÈCNIQUES: 

Els contes són catifes màgiques que ens fan volar a través del temps i l’espai. En aquest espectacle de con-

tes, l’abella Catalina ens descobrirà personatges meravellosos que són a milers de kilòmetres de distància: 

a Corea, Les Filipines o el Japó. I també arribarem a la misteriosa Turquia.

Continuant amb la línia de transmetre històries d’arreu del món, en aquesta ocasió ens endinsem en con-

tes que provenen de l’Àsia i l’Orient. Les històries d’aquestes terres, segurament força desconegudes per 

a nosaltres per la seva llunyania i diferència cultural, ens seduïran de la mateixa manera que ho fan les de 

qualsevol altra part del món. Constatarem que hi ha moltes similituds entre civilitzacions i/o països d’arreu, 

i és que als personatges els passen les mateixes coses a milers de kilòmetres de distància.

En aquesta ocasió, hem fet una selecció de contes de Les Filipines, Mongòlia, Corea i el Japó. Com és 

habitual en força espectacles de contes de Sensedrama Teatre, l’abella Catalina ens acompanyarà durant 

l’espectacle i ens tindrà preparada alguna sorpresa.

Explicarem quatre històries de l’Orient Llunyà i una de l’Orient Pròxim: “El mico i la tortuga”, conte fi lipí; 

“La nena que va guanyar al rei”, conte mongol; “El tigre mentider”, conte coreà; “La vella que feia fl orir els 

arbres morts”, conte japonès; i “El camí de Nasreddin”, conte turc.

L’espectacle està dinamitzat per una sola actriu, i els contes són narrats amb el suport de màscares i tota 

mena d’elements de vestuari i atrezzo, sempre amb molta interacció amb el públic. Petits i grans hi partici-

paran en tot moment, i esdevindran també actors i actrius de l’espectacle. 

Els contes ens permeten gaudir de l’experiència d’escoltar històries, i contribueixen a desenvolupar la nos-

tra creativitat fent anar la nostra imaginació. També ens conviden a escoltar, a parar atenció, en un món 

actual on tot va molt ràpid i gairebé ens falta temps per a absorbir la gran quantitat d’informació que ens 

arriba constantment.

Des de Sensedrama Teatre, volem contribuïr a fomentar valors com la igualtat i la justícia social, sense oblidar 

l’entreteniment i la diversió. Amb els “Contes orientals”, continuem en aquesta línia, encetada amb els “Con-

tes africans” i els “Contes de l’Amèrica Llatina”. De ben segur, la màgia de l’Orient ens seduïrà a tots plegats!

Contes Orientals

Una producció de: Sensedrama Teatre

Taula gran allargada. Taula petita baixeta. Lloc per 

a canviar-se i deixar els objectes personals, tant a 

prop com sigui possible de l’espai d’actuació. En 

cas de representar-se a l’exterior o en sala molt 

gran, micro sense fi l i amb diadema. Aigua per als 

membres de la cia.

Temps de muntatge: 30 min.

Temps de desmuntatge: 20 min.

Direcció i dramatúrgia: Sílvia Molins

Intèrpret: 
Sílvia Molins 

Tècnic: 
Lluís Garcia

Comunicació:
Francesc Ollé

Durada:
55 min.

Edat recomanada: A partir de 4 anys.

Espai escènic: 
Aquest espectacle es 

pot representar en espais 

interiors o exteriors.

inici



Contes l’Amèricade

Llatina
Contes de Mèxic, Perú, Brasil i Veneçuela.

Direcció i dramatúrgia: Sílvia Molins



FITXA ARTÍSTICA

Una producció de     Sensedrama Teatre

NECESSITATS TÈCNIQUES: 

Direcció i dramatúrgia: Sílvia Molins

Intèrpret:
Sílvia Molins

Tècnic: 
Lluís Garcia

Comunicació: 
Francesc Ollé

Durada: 
55 min.

Edat recomanada: A partir de 4 anys.

Espai escènic: 
Aquest espectacle es 

pot representar en espais 

interiors o exteriors.

Taula gran allargada. Taula petita baixeta. 3 cadires.

Lloc per a canviar-se i deixar els objectes personals, 

tant a prop com sigui possible de l'espai d'actuació.

En cas de representar-se a l'exterior o en sala molt 

gran, micro sense fi l i amb diadema. Aigua per als 

membres de la cia.

Temps de muntatge: 30 min.

Temps de desmuntatge: 20 min.

Després de l’èxit de l’espectacle “Contes africans” i de l’interès per conèixer històries d’altres racons, ens 

animem, en aquest cas, a descobrir relats de l’Amèrica Llatina.  Aquest territori comparteix amb nosaltres 

llengua, història i tradicions, però, alhora, té moltes coses absolutament diferents a les nostres.

Hem intentat fer una tria que refl ecteixi la diversitat que ofereix una zona tan gran i complexa, que també 

inclogui contes indígenes i que sigui una mostra tant de temàtiques com d’estils narratius diferents.

En aquest cas, l’espectacle inclou contes de Mèxic, Perú, Brasil i Veneçuela.

D’altra banda, els autors del recull de contes “Contes de tots colors” diuen, en el seu pròleg: «Gràcies a la 

tradició oral, als relats infantils i al costum d’explicar  històries als infants, podem veure la diversitat cultural 

que hi ha, en aquests moments, a casa nostra. El fenomen dels corrents migratoris ens presenta uns veïns que 

arriben carregats d’una cosa tan valuosa com és la seva pròpia cultura. El fet d’explicar històries a la canalla 

és universal i aquesta tradició oral també ha anat barrejant-se i travessant fronteres.En contra del que ens pot 

semblar en un inici, descobrim la similitud de temàtiques i preocupacions.» 

La tria no ha estat gens fàcil, i en conseqüència, contes molt bonics n’han quedat fora, en aquesta ocasió. 

Probablement, i de tant en tant, farem canvis, i introduïrem contes d’altres indrets que a priori han quedat 

exclosos per a poder ajustar l’espectacle a 50-55 minuts, que considerem la durada ideal per a aquest tipus 

d’espectacles, familiars.

Us en fem cinc cèntims. “El tigre i el mico”, conte dels indígenes peruans, destacarà l’astúcia del més feble 

davant del més fort. A “Els tres pretendents”, conte brasiler, descobrirem l’enginy de tres nois per aconseguir 

la mà de la princesa. “L’home que va parlar amb la seva sort” és un conte mexicà de la comunitat de Zacatecas 

i ens parla del valor que té l’esforç i del premi que et mereixes si ets constant en el treball.

I per últim, “La cuca molla Martínez”es tracta d’un famós relat veneçolà que ha aconseguit traspassar fron-

teres fi ns a arribar al nostre país, on el coneixem lleugerament transformat i ha esdevingut “La rateta que 

escombrava l’escaleta”.

Contes l’Amèricade
Llatina

inici



Contes
Africans
Uns contes que ens faran conèixer i estimar la cultura africana.

Direcció i dramatúrgia: Sílvia Molins



Contes Africans

FITXA ARTÍSTICA

Una producció de     Sensedrama Teatre

NECESSITATS TÈCNIQUES: 

Direcció i dramatúrgia: Sílvia Molins

Intèrpret:
Sílvia Molins

Tècnic: 
Lluís Garcia

Comunicació: 
Francesc Ollé

Durada: 
55 min.

Edat recomanada:
A partir de 4 anys.

Espai escènic: 
Aquest espectacle es 

pot representar en espais 

interiors o exteriors.

1 taula. 2 cadires. Lloc per a canviar-se i deixar els 

objectes personals, tant a prop com sigui possible 

de l’espai d’actuació. En cas de representar-se a 

l’exterior o en sala molt gran, micro sense fi l i amb 

diadema. Aigua per als membres de la cia.

Temps de muntatge: 30 min.

Temps de desmuntatge: 20 min.

Aquest espectacle és un recorregut a través d’uns contes que ens faran conèixer i estimar la cultura africa-

na. En aquest cas, les històries se situen a l’Àfrica del Nord, concretament al Magreb, però també passarem 

per Turquia. Descobrirem la seva geografi a, la fauna, el clima, i els seus sabors i olors. Ens traslladarem a 

un món exòtic i misteriós.

L’espectacle fomenta valors com la interculturalitat i la convivència entre gent de diferents orígens i proce-

dències. Sorgeix de la necessitat d’aproximar la diversitat amb què convivim a casa nostra. En un moment 

en què aquest fenomen ha esdevingut una realitat fl agrant, cal fer conèixer als infants, petits i grans, les 

tradicions i costums d’altres terres.

Dues de les històries que formen part de l’espectacle són “El gran xiprer de l’Atlas màgic” i “La fi lla del 

soldà que no parlava”. Procedeixen de la zona del Magreb, molt probablement del Marroc. La tradició 

rondallística d’aquest país és extensa i antiga. De totes maneres, també podrien ser originàries d’Algèria o 

Tunísia, per la seva proximitat i perquè s’han anat explicant gràcies a la tradició oral.

 
El que tenen en comú és la combinació de valors universals i elements de fantasia, per exemple, apareixen 

animals que parlen, objectes que prenen vida, etc. Cal destacar que catalans i marroquins compartim mol-

tes d’aquestes històries.

El darrer conte de l’espectacle és “El camí de Nasreddin”. Molts països afi rmen que en Nasreddin és nadiu 

de les seves terres. Això fa que aparegui en diverses tradicions populars, a l’Iran, l’Afganistan, Egipte, Xina 

i Grècia. Tanmateix, cap país defensa tan aferrissadament el fet de ser la pàtria de Nasreddin com Turquia.

“El camí de Nasreddin” és el relat d’iniciació d’un nen que viatja a la recerca del seu camí a la vida; el conte 

conclou quan, adult i famós, torna a casa dels seus pares. Entremig s’expliquen diferents situacions en què 

Nasreddin es troba, i en les quals mostra la seva peculiar saviesa. 
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Contes
Piratesde

Contes inèdits sobre pirates, vaixells i mar.

Direcció i Dramatúrgia: Francesc Ollé



FITXA ARTÍSTICA

NECESSITATS TÈCNIQUES: 

Un matí càlid i radiant, en Barbanegra i els seus pirates embarcaven a Madagascar, dins del seu vaixell bergan-

tí. Hi duien totes les provisions que necessitaven: gallines, porcs, rom, bales de canó, barrils de pólvora, etc.

Així comença la història del pirata Barbanegra i la seva tripulació, protagonistes d’un dels Contes de pirates que 

expliquem. Ell ens farà cinc cèntims d’una de les seves aventures, així com més històries d’aquesta temàtica.

Aquest espectacle està interpretat per un sol actor o actriu, que hi farà participar força nens i nenes. Aquests 

es convertiran en diferents personatges, fet que li donarà dinamisme.

 
Tant l’actor-narrador com els nens i nenes participants utilitzaran diferents elements de vestuari i/o atrezzo, 

amb els quals potenciarem la narració oral, l’escolta i la imaginació, sense filtres, pantalles ni noves tecnolo-

gies. Des de Sensedrama Teatre, apostem per arribar al públic a través de la paraula, el gest i la simplicitat.

ContesdePirates

Una producció de: Sensedrama Teatre

1 taula.3 cadires. Lloc per a canviar-se i deixar els 

objectes personals, tant a prop com sigui possible 

de l’espai d’actuació. En cas de representar-se a 

l’exterior o en sala molt gran, micro sense fil i amb 

diadema. Aigua per als membres de la cia.

Temps de muntatge: 45 min.

Temps de desmuntatge: 30 min.

Direcció i dramatúrgia: Francesc Ollé 

Intèrpret: 
Francesc Ollé 

Tècnic: 
Lluís Garcia

Comunicació:
Francesc Ollé

Durada:
50 min.

Edat recomanada: A partir de 4 anys.

Espai escènic: 
Aquest espectacle es 

pot representar en espais 

interiors o exteriors.

inici



I si el drac fos vegetarià i mengés falgueres? 

Direcció i Dramatúrgia: Sílvia Molins 

Sant Jordi
i altres contes del món



FITXA ARTÍSTICA

NECESSITATS TÈCNIQUES: 

Per St. Jordi, els volts del 23 d’abril, s’explica que fa molt i molt de temps, no se sap ben bé quan, hi ha-

via un drac ferotge que treia foc pels queixals, espantava tothom i menjava persones. Però un bon dia, va 

aparèixer St. Jordi i el va vèncer.

Però i si el drac fos vegetarià i mengés falgueres? I si el cavaller no volgués casar-se amb la princesa? 

Aquesta llegenda i d’altres de molt divertides ens faran passar una bona estona.

La nostra història conté tots els elements de la llegenda: el cavaller, el drac, la princesa i la rosa. No obstant, 

el nostre és un drac pacífi c i generós, i molt poc amant de la lluita i el confl icte. Així, incidim en no fomentar 

la disputa ni la baralla en la resolució de confl ictes. També hi haurà suspens i moments còmics, i el fi nal serà 

d’allò més sorprenent.

A continuació, explicarem 3 o 4 contes de diferents parts del món, ben divertits i variats. I com és habitual 

en els nostres espectacles de contes, l’abella Catalina ens acompanyarà, no ens deixarà mai sols. I és que a 

ella li encanta la companyia de nens i nenes.

Una producció de: Sensedrama Teatre

Taula gran allargada. Taula petita baixeta. 3 cadi-

res. Lloc per a canviar-se i deixar els objectes per-

sonals, tant a prop com sigui possible de l’espai 

d’actuació. En cas de representar-se a l’exterior o 

en sala molt gran, micro sense fi l i amb diadema. 

Aigua per als membres de la cia.

Temps de muntatge: 30 min.

Temps de desmuntatge: 20 min.

Direcció i dramatúrgia: Sílvia Molins

Intèrpret: 
Sílvia Molins 

Tècnic: 
Lluís Garcia

Comunicació:
Francesc Ollé

Durada:
50 min.

Edat recomanada: A partir de 4 anys.

Espai escènic: 
Aquest espectacle es 

pot representar en espais 

interiors o exteriors.

Sant Jordi
i altres contes del món

inici



Una nit màgica, en què tots els somnis es poden fer realitat.

Direcció i Dramatúrgia: Sílvia Molins 

Patges Reials
i la carta als Reis

Els



FITXA ARTÍSTICA

NECESSITATS TÈCNIQUES: 

Tots i totes sabem que la nit del 5 de gener arriben els Reis d’Orient, que guiats per l’estrella, arribaran a les 

cases de tots els nens i totes les nenes, sense perdre’s. Aquesta és una nit màgica, en què tots els somnis es 

poden fer realitat.

 
Però abans, hem d’haver escrit la carta als Reis, amb els nostres desitjos per al nou any que ha començat, 

i l’hem haguda de portar al Patge o la Patgessa Reials perquè ho puguin preparar tot. Tenen poquets dies, 

potser només hores, per a fer-ho, ho aconseguiran?

Aquest espectacle està protagonitzat per 1 o 2 Patges i/o Patgesses Reials, que recullen les cartes que els 

nens i les nenes han escrit. No obstant, abans escoltaran una història màgica de quan el Patge i/o la Patges-

sa eren petits, i durant la nit de Reis els va passar l’aventura més sorprenent que ens poguem imaginar. Ho 

descobrirem per Nadal, entre mitjans de desembre i la nit de Reis.

Està adreçat a nens i nenes de 3 a 6 anys, i té una durada d’uns 25 min. Se’n poden fer diferents passis i/o 

completar amb altres contes de Nadal, i arribar a una durada de 45 min.

Una producció de: Sensedrama Teatre

Els nens i nenes han de dur les cartes per als Reis 

d’Orient. Lloc per a canviar-se i deixar els objectes 

personals, tant a prop com sigui possible de l'es-

pai d'actuació. En cas de representar-se a l'exte-

rior o en sala molt gran, micro/s sense fi l/s i amb 

diadema/es. Aigua per als membres de la cia.

Temps de muntatge: 30 min.

Temps de desmuntatge: 20 min.

Direcció i dramatúrgia: Sílvia Molins

Intèrpret: 
Sílvia Molins / Francesc Ollé

Tècnic: 
Lluís Garcia

Comunicació:
Francesc Ollé

Durada:
25/45 min. (segons versió).

Edat recomanada: 3-6 anys.

Espai escènic: 
Aquest espectacle es 

pot representar en espais 

interiors o exteriors.

Patges Reials
i la carta als Reis

Els

inici



D’ón ve el tió? Quina és la seva història? 

Direcció i Dramatúrgia: Sílvia Molins 

CAGA, TIÓ!



FITXA ARTÍSTICA

NECESSITATS TÈCNIQUES: 

Per Nadal, arriba el tió a totes les cases, a les escoles, a les biblioteques, i a tot arreu. Però d’ón ve el tió? Quina 

és la seva història?

El tió proporcionava escalfor a la llar familiar, però aquest element quotidià esdevindria quelcom màgic. Així 

mateix, proporcionava protecció, i rebia ofrenes i oracions per tal d’assegurar la seva generositat. Aquesta tra-

dició ha arribat fi ns als nostres dies, però la diferència és que en lloc d’un ritual propi de les persones adultes 

ha passat a ser una tradició adreçada als infants.

Abans, el tió solia cagar neules, torrons, fruits secs, que servien per a les postres de Nadal, i actualment també 

caga petites joguines. El mèrit d’aquesta tradició d’origen rural és que conté les essències del Nadal pagà i és 

adaptable a qualsevol família o col·lectiu, sigui o no creient.

Amb aquest espectacle, descobrirem tot això i molt més, combinant la narració de la història del tió amb 

cançons nadalenques i la cançó tradicional. I farem cagar el tió plegats, perquè ens porti força sorpreses.

Aquest espectacle està adreçat als més petitons i petitones, i té una durada d’uns 30 min. També existeix la 

versió de 50 min., amb més contes de Nadal i cançons tradicionals. 

Una producció de: Sensedrama Teatre

La companyia disposa d’uns 20 pals de fusta i 

d’un tió petit.  L’espai d’actuació hauria de dur els 

regals. Lloc per a canviar-se i deixar els objectes 

personals, tant a prop com sigui possible de l'es-

pai d'actuació. En cas de representar-se a l'exte-

rior o en sala molt gran, micro/s sense fi l/s i amb 

diadema/es. Aigua per als membres de la cia.

Temps de muntatge: 30 min.

Temps de desmuntatge: 20 min.

Direcció i dramatúrgia: Sílvia Molins

Intèrpret/s: 
Sílvia Molins / Francesc Ollé 

Tècnic: 
Lluís Garcia

Comunicació:
Francesc Ollé

Durada:
30/50 min. (segons versió).

Edat recomanada: A partir de 3 anys.

Espai escènic: 
Aquest espectacle es 

pot representar en espais 

interiors o exteriors.

Caga, Tió!

inici
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