Dossier de l’espectacle

Titelles
Música
Cant
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L’espectacle:

’Les Tribulacions de Matito’
Matito, el protagonista de l’espectacle, arriba amb objectiu molt ambiciós: fer-nos xalar.
Ràpidament quedem atrapats per la seva energia i els seus moviments simpàtics, el seu
“cuerpecito”, és l’alegria “andando”. Intenta meravellar-nos amb el seu peculiar humorisme, però
la mandra pot més que ell i sempre pensa en fer la migdiada! El que més li agrada és no fer res! Si
mai el busqueu, no cal que feu un pregó, dormint sota la olivera el trobareu. Però cada cop que
intenta dormir, li passa alguna cosa que el desvia del seu objectiu: apareix un gos, el guarda d’odre
públic el condemna per saltar-se la llei, el Sr. Pasqual li fa traginar sacs, es transformarà en l’home
del sac, s’enfrontarà amb la mort i s’enamorarà de la Cinteta....Matito, sense voler-ho, es
convertirà en un autèntic heroi popular defensor de la natura, lluitarà contra de les injustícies
socials, s’oposarà a la riquesa i a l’explotació, defensarà la força de l’amor, s’enfrontarà als
misteris màgics de la vida. Avui no podrà dormir, però cantarà les veritats sense témer les
conseqüències. Gràcies a la seva audàcia i al seu inseparable bastó en sortirà sempre victoriós.

L’espectacle és molt rítmic i dinàmic, acompanyat de música en directe
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Fitxa tècnica:
Allò que necessitem per fer l’espectacle
A qui va destinat?:
o Espectacle per tots els públics
Durada:
o 50 min.
On es pot fer?
o L’espectacle tant es pot representar a l’exterior com a l’interior.
Necessitats tècniques:
o Un endoll de corrent de a prop del lloc d’actuació.
o La companyia es fa càrrec de l’equip de so i llum si l’espai ho requereix.
Altres:
o La companyia arribarà al lloc d’actuació 1 hora abans.
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El Col·lectiu Matito
Som una companyia de teatre de titelles. El nostre objectiu és crear per a tots els públics. Els
nostres espectacles es basen en la manipulació de diverses tècniques de titelles (de guant, de
taula, marionetes de tija,…) complementats amb el cant i la música en directe.

Clara Colom

Fito Luri

Arnau Colom

Autor: Col·lectiu Matito
Titellaire: Arnau Colom
Músic en directe: Fito Luri i/o Clara Colom
Construcció teatret i titelles: Arnau Colom
Disseny i confecció vestuari i teatret: Núria Subietes
Fotografia: Sara Estalella
Web: www.collectiumatito.wordpress.com

Sisco Piñol
Telèfon: 630.327.638
Correu: management@auva.cat
Web: www.auvamanagement.cat
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