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Us donem la benvinguda al #DELLEGENDES22... 

 

▪ El Festival de Llegendes se celebrarà del 30 de juny al 3 de juliol 

a Sant Martí de Tous 

▪ La programació consta d’una trentena d’espectacles de teatre, 

música, dansa, titelles i narració repartits en diferents zones del 

poble 

▪ Un dels plats forts de l’edició serà, un any més, la popular 

Apagada de Misteri 

▪ Aquesta 13a edició segueix apostant per les produccions de nova 

creació i les companyies en residència 

▪ Enguany destaca l’ampliació d’horitzons amb espectacles de tots 

els territoris de parla catalana 
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NOTA DE PREMSA 

El Festival de Llegendes aposta per les noves creacions i 
amplia horitzons en la seva 13a edició 

• El DeLlegendes se celebrarà del 30 de juny al 3 de juliol a Sant Martí de 

Tous (Anoia) 

• La programació consta d’una trentena d’espectacles de teatre, música, 

dansa, titelles i narració repartits en diverses zones del poble 

• El festival comptarà, un any més, amb la popular Apagada de Misteri 

• L’organització segueix apostant per les produccions de nova creació i 

amplia horitzons amb creacions de València, Balears, l’Aragó i la ciutat de 

l’Alguer 

 

Sant Martí de Tous, 14 de juny de 2022.− 

El Festival de Llegendes de Catalunya celebrarà la seva tretzena edició del 30 de juny 
al 3 juliol a Sant Martí de Tous (Anoia) amb una trentena d’espectacles de teatre, 

música, dansa, titelles i narració. Una programació de múltiples propostes, per a 
petits i grans, i amb una aposta important pels projectes de nova creació, així com 

pels projectes de parla catalana més enllà de Catalunya.  

El poble de Tous, de poc més de mil habitants, es converteix de nou en la capital de 

les llegendes. Les històries populars i d’arrel cobraran el protagonisme, de manera 
simultània, en nou espais del poble: el Castell, l’Ateneu, la plaça de l’Ajuntament, 
l’Església, el Safareig, el Casal, el Parc Bató, La Casa del Teatre Nu  i l’Espai Llegendes. 

A més, algunes de les creacions seran itinerants. 

La companyia local Teatre Nu, que assumeix per tercer any consecutiu la direcció 

del Festival, i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous refermen un any més el seu 
compromís i responsabilitat per impulsar la cultura i consolidar el Festival de 

Llegendes de Catalunya com un esdeveniment únic i referent als Països Catalans. La 
direcció enfoca el festival no tan sols com una manera de recordar el passat a través 

de les llegendes, sinó com una via per parlar també del present i el futur.  

El DeLlegendes és possible gràcies a la col·laboració de més d’un centenar voluntaris 

i voluntàries, que durant els quatre dies del festival s’hi implicaran de ple repartits 

en diferents tasques d’organització, logística i/o participant del teatre comunitari a 

la popular Apagada de Misteri. 

 

 

https://www.teatrenu.com/
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Noves creacions i horitzons 

Un dels objectius principals del Festival de Llegendes de Catalunya és l’aposta pels 
espectacles de nova creació i les companyies emergents. L’organització ofereix la 
possibilitat a les companyies de fer residència a La Casa del Teatre Nu, per poder 

idear-hi, desenvolupar-hi i/o enllestir-hi les pròpies creacions. Tres dels projectes 

que formen part de la programació d’enguany són estrenes de companyies que 

han fet residència a La Casa els darrers mesos. Es tracta La Cervical, amb el Taller 
de llegendes reciclades, Inca Teatre, que presenta Portes obertes, l’epíleg, i 

Infantilades, amb Infants de sol i lluna. Durant l’edició passada, dues companyies que 
van fer residència porten ara el seu espectacle al DeLlegendes: Matito Titelles, amb 

Tomassa, la Xatarrina, i la Cia. Jordi Font, amb Ells i jo. 

Seguint aquesta mateixa línia de l’ajut als projectes de nova creació, en aquesta 13a 

edició també s’estrena l’espectacle (la) Montserrat, d’Assumpta Mercader, 

coproducció  del Festival de Llegendes. A més, el Festival participa en dues 
coproduccions més. Per una banda, la proposta participativa Foradada, de la Cia. 

Moll de l’Os, que en aquesta edició farà un assaig amb públic del procés de creació i 
representarà l’obra en l’edició vinent, i per altra, l’espectacle ritual-immersiu Solar, 

de Mos Maiorum, que s’estrenarà a Fira Mediterrània 2022 i que també es 

representarà en la propera edició del Festival de Llegendes.  

Una de les línies en què se centra el DeLlegendes des dels seus inicis és la dels 
vincles amb el territori. Enguany, el Festival manté el seu vincle amb Fira 

Mediterrània, i suma altres vinculacions. D’una banda, el Festival Càntut, amb qui 

comparteix la programació de Lo Barber de l’Alguer (Àngel Maresca) i del duet 

musical Betzuca. De l’altra, la Fundació Mallorca Literària, amb dos espectacles: 
Canten -i- conten i Irene i la terra adormida. Una rondalla per a la Nit de les Ànimes, 

aquest darrer amb l’acompanyament de la Coral Xalest  d’Igualada. 

Aquesta 13 edició destaca especialment per l’ampliació d’horitzons del Festival, 

mirant ja no tan sols les creacions del país, sinó també les de més enllà, les de tots 

els territoris de parla catalana. És així com, a més d’aquestes dues actuacions 
mallorquines vinculades a la Fundació Mallorca Literària, el Festival compta amb 

una tercera: Glossa musicada, de Mateu Xuri i els Germans Martorell. Pel que fa al 

País Valencià, visitaran el festival la Cia. Va com va Teatre amb Tornar a les arrels, i 

la Cia. Teatre de la Caixeta, amb Per què balla en Jan Petit?. El DeLlegendes també 
comptarà amb dues companyies de l’Aragó, concretament de la província d’Osca. La 

primera, Producciones Teatrales Viridiana, amb En la cadiera, i la segona, els 

Titiriteros de Binéfar, amb Dragoncio. Per últim, enguany també hi haurà un 
espectacle de l’Alguer, Sardenya, el ja esmentat anteriorment Lo Barber de l’Alguer, 

interpretat per Àngel Maresca. 
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Quatre dies de llegenda  

La implicació del veïnat de Sant Martí de Tous i la resta de la comarca és essencial 
perquè el Festival es pugui celebrar. Cada any participen en la seva organització més 
d’un centenar de voluntaris i voluntàries, una seixantena dels quals actuen també 

a l’Apagada de Misteri, un dels moments més esperats dels quatre dies de festival. 

En aquesta representació popular, Sant Martí de Tous queda només il·luminat per 

més de 5.000 espelmes que condueixen el públic per diferents racons on els 
habitants del poble representen diferents escenes inspirades en llegendes i històries 

obscures. Un recorregut ple de misteri que enguany comptarà amb la presència de 
l’Esbart de Tous. De l’Apagada se’n faran múltiples passis, de les 22:30h a la 1h de la 

matinada. 

Els espectacles del festival tenen un preu fixat de 2 euros (amb algunes excepcions, 

en què són gratuïts) i les entrades es poden comprar de manera anticipada i fins a 

una hora abans de la representació al web del festival www.llegendes.cat. Els preus 
dels espectacles són possibles gràcies a la important aportació privada que els 

patrocina. 

Després de dues edicions marcades per la pandèmia, aquesta 13a edició torna a la 
normalitat plena, amb els aforaments al 100% i l’eliminació de l’obligatorietat de la 

mascareta. 

El Festival distribuirà programes de mà als visitants i es disposarà d’un Punt 

d’Informació per atendre consultes.  

 

Activitats paral·leles 

La llibreria i el Mercat artesanal de la Bossa de Bou estaran oberts al públic. 

Enguany, les famílies que vulguin acampar ho podran fer al Càmping Masia Can 

Aubareda amb reserva prèvia. 

Amb l’objectiu de difondre el patrimoni oral en llengua catalana, el Festival continua 

amb el seu projecte per recollir i ubicar al territori diferents relats que han anat 

passant de generació en generació. Per mitjà d’un formulari al web, tothom pot 
participar activament de la configuració del mapa interactiu de llegendes dels 

Països Catalans 

Finalment, en aquesta edició es comptarà amb una activitat complementària, que es 

durà a terme el dilluns 27 de juny al Casal. Es tracta de la projecció del documental 
Arrel, una producció de Fira Mediterrània que explora què els atrau de l’arrel, als 

creadors contemporanis, i com això es manifesta damunt dels escenaris. 

http://www.llegendes.cat/
https://www.llegendes.cat/mapa-interactiu-llegendes
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EL FESTIVAL DE LLEGENDES 

El Festival de Llegendes de Catalunya neix l’any 2010 amb l’objectiu de recuperar, 

potenciar i donar a conèixer històries i llegendes populars que coexisteixen arreu 
dels Països Catalans. Se celebra a principis de juliol al poble de Sant Martí de Tous, 

que es converteix en la capital catalana de les llegendes amb espectacles i activitats 

de diferents formats artístics i per a totes les edats. És un festival únic al país que 

atrau al voltant de 4.000 espectadors en una localitat de poc més de mil habitants. 

Els veïns es bolquen completament en l’organització participant-hi com a voluntaris 
o com a intèrprets de l’acte central: L’Apagada, una representació comunitària que 

escenifica un seguit de llegendes locals –Tous és un dels pobles amb un dels 
patrimonis de llegendes més rics del país– en una experiència plena de misteri i 
il·luminada amb 5.000 espelmes. La resta de la programació és professional i 

reuneix tant propostes clàssiques a cau d’orella com d’altres de contemporànies i/o 

creades per a l’ocasió. 

 

 

SALA DE PREMSA AQUÍ 

premsa@llegendes.cat 

www.llegendes.cat 

https://www.llegendes.cat/informacio
mailto:premsa@llegendes.cat
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La companyia Teatre Nu 

El Teatre Nu és un col·lectiu de professionals de l’art escènic que produeix i fa girar 
les seves pròpies creacions. En vint-i-dos anys de trajectòria, han creat una vintena 
de muntatges amb els quals han realitzat més de dues mil funcions. Creuen en el 

teatre com un art comunitari, en què la suma de talents individuals fa créixer cada 

nou projecte. Són de Sant Martí de Tous, un petit poble de la comarca de l'Anoia, des 

d’on exporten arreu els seus projectes. L’espai on treballen, La Casa del Teatre Nu, 
és un local obert al públic i als professionals on es poden desenvolupar propostes 

que busquen una infraestructura per poder-se dur a terme. Acull projectes des de la 
idea, fins a la seva estrena i exhibició. Actualment tenen en cartell més d’una desena 
d’espectacles. Des de l’any 2020, la companyia dirigeix el Festival de Llegendes de 

Catalunya. 
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PROGRAMACIÓ: 
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Ensemble Spatium - Jaume I: Música de fets i llegendes 

 
La vida de Jaume I El Conqueridor i les cròniques sobre els seus fets són tan plenes 

d’esdeveniments històrics com d’històries fabuloses. Aquesta dualitat és la que dona 
alè a l’obra que aquí presentem, que és una visió personal, tant pel que fa a la història 
i la llegenda com pel que fa a la música de les aventures d’aquest personatge. Els 

elements del folk contemporani, de la música medieval, clàssica i les músiques del 
món, la varietat d’instruments d’orient i occident, a més de l'aportació de textos 

històrics i poètics, fan d’aquest concert un veritable viatge iniciàtic a aquesta 

apassionant època. 

 

Dijous 30 de juny. 21h. Castell de Tous 

Música 

Públic jove i adult 

2 euros 
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La Cervical – Taller de llegendes reciclades 

 

El taller de llegendes reciclades neix com a complement del proper espectacle del 
col·lectiu  La Cervical, Éssers humans i altres monstres dels voltants . El taller és un 
element protagonista en un projecte escènic en si mateix, que vol escenificar de 

forma artística llegendes de diferents territoris fent servir només materials 
reciclats: des de residus plàstics que tenim per casa, fins a roba que ja no utilitzem o 

utensilis que s'han espatllat i que han deixat de tenir una vida útil. 

 

Divendres 1 de juliol. 11 a 14h. Ateneu. 

Taller 

Tots els públics 

2 euros (Gratuït amb el Carnet Súper3) 

Companyia en residència 
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Cercavila Tous és llegenda 

 
 
Els personatges de les llegendes de Tous, les melodies del festival interpretades per 

l’escola de música i la coral, l’esbart i el gegant Tinet, els capgrossos de llegendes, el 

ball de faixes i l’escola de circ, tots els elements de la cultura popular de la vila, es 

troben per passejar pels carrers i donar el tret de sortida als actes del festival. La 

cercavila es durà a terme pel carrer Major, el carrer Carretera i acabarà amb una 

exhibició de tots els grups participants a la Plaça de Fàtima. 

 

Divendres 1 de juliol. 18h. Safareig (itinerant) 

Teatre comunitari 

Tots els públics 

Gratuït 
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Cobla Lluïsos – Les ànimes del Pirineu 

 

Les ànimes del Pirineu és una proposta musical i literària que vol apropar, de forma 

amena i amb un format atrevit i singular, l’essència musical de la cobla i els elements 

més arrelats, nostrats i a la vegada fantàstics, de les llegendes del nostre país.  
Llegendes inèdites inspirades en l'essència de les nostres muntanyes, el Pirineu, de 

bruixes, dracs, gegants, trementinaires i altres éssers fantàstics. Aquesta proposta 

és un espectacle fet a mida pel Festival. 

 

Divendres 1 de juliol. 20h. Plaça de l’Ajuntament. 

Música i narració 

Públic jove i adult 

2 euros 
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Inca Teatre – Portes obertes, l’epíleg 

 

En un edifici, quatre dones arrosseguen una llegenda. Formen part d'un mateix 

mecanisme i estan atrapades en els seus desitjos de poder. En un altre lloc, al mateix 

temps, una assemblea s'està organitzant per millorar les condicions del poble on 

viuen. Quan els dos mons es troben, no sempre la justícia triomfa. Un espectacle 

itinerant per diferents racons de La Casa del Teatre Nu i altres espais del poble. 

 

Divendres 1 de juliol. 21:30h. La Casa del Teatre Nu. 

Teatre 

Públic jove i adult 

2 euros 

Companyia en residència 
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Visita guiada al Castell (Amics de Tous) 

 

Els amics de Tous ens conviden a conèixer la història mil·lenària del castell que 
presideix el poble. El castell de Tous es troba documentat des de mitjans del segle X. 

Formava part de la línia de castells fronterers dels comtats catalans amb Al-Àndalus 
i va evolucionar des d'un castell romànic fins a transformar-se en l'imponent edifici 

que veiem avui i que domina tot el poble de Tous. Al voltant del castell s’hi han 

originat moltes de les llegendes que han arribat fins als nostres dies i que, en bona 

mesura, són l’arrel del nostre festival. 

 

Dissabte 2 de juliol. 10h i 11h. Castell. 

Visita cultural 

Tots els públics 

2 euros  
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Laberta Delpoblet – El cargol i l’herba de Poniol 

 

Adaptació amb cantarelles del conte tradicional El cargol i l'herba de poniol.  Vet aquí 

un cargol que volia anar a veure el forat d'on surt el sol...  Camina que caminaràs, va 

agafar tant mal de panxa, que va necessitar fer-se unes herbetes... però, ai las!, com 
costaven d'arrencar! Sort de la granota, la marieta o l'escarabat, que l'ajuden a 

estirar! Voleu saber si ho aconseguirà? Una història de sempre amb alguns canvis 

per als més menuts de casa. 

 

Dissabte 2 de juliol. 11h i 12h. La Casa del Teatre Nu. 

Narració (contes) 

Tots els públics (0-5 anys) 

2 euros 
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La companyia Sgratta – La princesa amb texans 

 

Al País del Poble Sec fa temps que no hi plou, i per acabar-ho d’arreglar, un terrorífic 

drac es beu la poca aigua que raja de la Font Dolça. Aconseguirà la princesa Maribel 
fer fora el drac? Ho aconseguirà el Cavaller? Arribarà finalment l’aigua al poble? 

Prepareu-vos, perquè dos peculiars venedors ambulants ens explicaran aquesta 
fantàstica llegenda. Coneixerem una princesa molt especial, que amb l’ajuda d'una 

pila de personatges, ens ensenyaran que l’important no és qui ets, sinó com ets.  

 

Dissabte 2 de juliol. 11h. Espai Llegendes.  

Teatre 

Tots els públics 

2 euros (gratuït amb el Carnet Súper3) 
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Cia Patawa – Passejant el drac 

 

El drac arriba a la contrada i té molta gana, es vol menjar les plantes, les pedres, la 

sorra de sota les pedres, les flors, els insectes de les flors...i fins i tot sembla que es 
voldrà menjar els barrets, les samarretes... a veure si te'l trobes i se’t menjarà les 

sabates també! Un espectacle d’animació de carrer per a tots els públics, amb música 

tradicional. 

Dissabte 2 de juliol. 12h. Itinerant (del Safareig a la Pl. Ajuntament).  

Teatre de carrer 

Tots els públics 

2 euros 
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Producciones Viridiana – En la cadiera 

 

En la cadiera recull històries nascudes als pobles d’Aragó i les serveix acompanyades 

d'algunes de les cançons més entranyables de la tradició popular, sense deixar de 

banda els temes actuals. Un espectacle d'actors, titelles i músics amb els quals 
podrem gaudir de les històries que s’explicaven al costat de la llar de foc: llegendes 

de les muntanyes i del pla, mites de gegants i nimfes, contes de follets i bruixots i un 

munt de cançons. 

 

Dissabte 2 de juliol. 12:30h. El Casal. 

Teatre, titelles i música 

Tots els públics 

2 euros (gratuït amb el Canet Súper3) 
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Fundació Mallorca Literària – Canten – i – conten 

 

Coneixeu l'Illa dels Tresors? Fa temps tothom la coneixia amb aquest nom. Però ara 

la coneixem com Mallorca. Diuen que en aquesta petita illa de la Mediterrània hi ha 

escampades, com tresors, per tot el territori, moltes llegendes i personatges 

llegendaris. Vols descobrir quines històries guarda l'illa? A més d'escoltar-les, et 
convidem a descobrir el joc digital de l'Illa dels Tresors per viure aventures 

llegendàries des de casa o qui sap si de viatge per Mallorca! 

 

Dissabte 2 de juliol. 12:30h. Safareig. 

Narració (contes) 

Tots els públics 

2 euros 
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Programa Kids XS de Catalunya Ràdio 

 

Un any més arriba al festival el programa Kids XS de Catalunya Ràdio. Conduït per 

en Pau Guillamet i la Txell Bonet, Kids XS està pensat com a contingut 

multiplataforma orientat a pares i mares, famílies amb criatures entre 0 i 10 anys. 

Kids XS es pot sentir a la ràdio i seguir amb participació a Instagram i Twitter. Veniu 
a escoltar i participar en directe d'aquesta edició del programa centrada en el 

Festival de Llegendes de Catalunya. 

 

Dissabte 2 de juliol. 13h. Espai Llegendes. 

Ràdio en directe 

Tots els públics 

2 euros 
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Concert-vermut amb Betzuca – Betzuca, 25 anys 

 

Betzuca és un torrent del Vallès d’on són originàries les dues integrants d’aquesta 

formació. Tal com feien els músics d’abans, porten la música i la festa dins de les 
fundes dels seus instruments. Violí, acordió diatònic i veu -instruments portàtils- 

són els protagonistes d’aquest concert. Una formació de butxaca que ha recorregut 

durant 25 anys tota la geografia catalana. 

 

Dissabte 2 de juliol. 13:30h. Plaça de l’Ajuntament 

Música 

Públic jove i adult 

2 euros 
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Cia. Jordi Font – Ells i jo o aquella sensació que els arbres et miren 

 

Ells i jo és una història d’històries fantàstiques amagades al cosidor de l’àvia, a les  
golfes o al pati de casa els avis. Un espectacle commovedor que a través dels records 

d'infantesa ens endinsa al món imaginari que perdem a mesura que ens fem grans, 

per descobrir una història real que va marcar la vida de tota una família. 

 

Dissabte 2 de juliol. 17h i 19h. La Casa del Teatre Nu. 

Teatre 

Públic jove i adult 

2 euros 

Companyia en residència 
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Infantilades – Infants de sol i lluna 

 

Espectacle itinerant i ritual d’arts escèniques on celebrem el solstici d’estiu partint 

de la tradició i la llegenda de les dones encantades. És un espectacle dirigit al públic 
infantil, que busca unir la natura, la màgia i la creativitat, a la recerca d’una altra 

manera de celebrar i de conèixer les llegendes antigues de la nostra cultura. 

 

Dissabte 2 de juliol. 17h, 18h i 19h. Parc Bató 

Narració 

Tots els públics 

2 euros 

Companyia en residència 
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Fundació Pere Closa – Contes Rromane 

 

Dos educadors i artistes gitanos, acompanyats de guitarra en directe, narren i 
escenifiquen contes populars de la seva cultura, introduint l'idioma gitano i 

explicant l'origen del seu poble amb una acció lúdica i dinàmica que promou la 

participació dels espectadors. 

 

Dissabte 2 de juliol. 18 i 20h. La Casa del Teatre Nu (Sala d’expressió). 

Narració 

Tots els públics 

2 euros 
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Laberta Delpoblet – La Remeis 

La Remeis, reconeguda trementinaire i remeiera, omplirà la sessió d'aromes, contes, 

llegendes i demés xafarderies relacionades amb el món de les herbes remeieres. Una 
sessió de contes per descobrir els orígens i les creences de les plantes medicinals 

més populars. 

 

Dissabte 2 de juliol. 18:30h i 19:30h. Safareig. 

Narració 

Tots els públics 

2 euros  



 

26 
 

Diode – Ethymos 

 

Diode presenta el seu primer disc Ethymos, format íntegrament per cançons 

tradicionals catalanes com El testament d'Amèlia, Muntanyes del Canigó, El mariner 
o La cançó del lladre. La formació és un duet violí-guitarra que va néixer l’any 2019 

com a col·laboració entre Joan Torrentó Vilarnau (violí) i Pau Mainé Torres 

(guitarra), dins el marc del Grau Superior del Taller de Músics. 

Dissabte 2 de juliol. 19h. Plaça de l’Ajuntament. 

Música 

Públic jove i adult 

2 euros 
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Assumpta Mercader i A Piacere Grup Vocal – (la) Montserrat 

 

(La) Montserrat vol donar a conèixer el patrimoni immaterial de les muntanyes de 

Montserrat. Les llegendes que hem triat daten de quan les històries no s’escrivien, 

sinó que s’explicaven vora el foc. Pels seus arguments i per la seva qualitat històrica, 

humana i literària estem convençuts que, com deia Sara Llorens, tot i haver nascut 

formant part de la cultura oral, local i possiblement de la mà de persones 

analfabetes, mereixen ser considerades com a literatura universal. Espectacle dirigit 

per Sergi Vallès. 

 

Dissabte 2 de juliol. 20:30h. El Casal. 

Narració i música 

Públic jove i adult 

2 euros 

Coproducció del Festival de Llegendes 
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Mateu Xurí i Germans Martorell – Glosa musicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosa musicada ha aconseguit d'una manera fresca, innovadora i autèntica i, sense 
deixar de mirar les arrels, l'actualització de les gloses tradicionals de les Illes 
Balears. És a partir de la fusió i l'evolució que s’ha de mantenir viva la cultura 

popular. Per aquest motiu, els germans Martorell i en Mateu Xurí fusionen glosa i 
música, i entremesclen peces tradicionals i d'autor amb diferents instruments i 

tonades amb lletres inèdites. 

 

Dissabte 2 de juliol. 22h. Plaça de l’Ajuntament 

Música 

Tots els públics 

2 euros 

Gratuït amb el Carnet Súper3 
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Apagada de Misteri 

 

L’Apagada de Misteri és un dels moments més esperats del DeLlegendes. E l poble 
apaga l'enllumenat públic i s'il·lumina tot el casc antic amb milers d’espelmes que 

condueixen el públic per diferents racons del poble. Aquest és el moment en què els 
habitants de Sant Martí de Tous són els protagonistes de la nit. Diferents escenes 

inspirades en llegendes i històries obscures convertiran el recorregut en un 

passatge de misteri que culminarà als peus del Castell. 

 

Dissabte 2 de juliol. 22:30h, 23h, 23:30h, 00h, 00:30h, 01h. Espai Llegendes. 

Teatre comunitari – itinerant (no recomanat per a persones amb mobilitat 

reduïda) 

Públic jove i adult 

10 euros 
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Cia Teatre de l’Aurora – Per què balla en Jan Petit?  

 

Tres trobadors de llegendes, que recorren el món cercant antigues històries, viatgen 
a Vilafranca de Roergue, un poble situat a l’antiga regió d’Occitània, per descobrir-

nos la veritable història d’en Jan Petit. I és que el protagonista de la popular cançó 

infantil, que tothom ha ballat, no va ser un bufó ni un joglar: va ser un barber occità 

que va liderar una revolta popular sense precedents. Una fascinant història feta 

cançó en un muntatge que captivarà grans i petits. 

 

Diumenge 3 de juliol. 11h. Espai Llegendes. 

Teatre, titelles i música 

Tots els públics 

2 euros 

Gratuït amb el Carnet Súper3 

  



 

31 
 

Teatre La Caixeta – Estrelles 

 

Dues germanes comparteixen la seva infantesa, la seva maduresa i la seva vellesa 

mentre les estrelles contemplen els seus jocs, les seves alegries i les seves penes. En 

una muntanya russa d'emocions les dues actrius fan un recorregut per tota una vida. 

Una infantesa on tot és nou i divertit, una maduresa plena de presses on no hi ha 

temps per a veure les estrelles i una vellesa on tornem a connectar amb la nostra 

infantesa amb un gran aire de nostàlgia. 

 

Diumenge 3 de juliol. 12h. El Casal. 

Teatre - dansa 

Tots els públics (0-5 anys) 

2 euros 
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Matito Titelles – Tomassa la Xatarrina 

 

Un espectacle en forma de cercavila que parteix d'una entranyable àvia, la Tomassa 
amb el sobrenom de la Xatarrina, que plany les oportunitats que no va tenir però 

que alhora celebra la intel·ligència de saber viure amb plenitud allò que la vida li ha 

donat. La Tomassa està acompanyada per quatre manipuladores que van alternant-

se les posicions donant-li veu i dialogant-hi. 

 

Diumenge 3 de juliol. 12h. Itinerant (del Safareig a la Plaça de l’Ajuntament). 

Narració i titelles 

Tots els públics 

Gratuït 
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Micro Troupe – El falcó i el Príncep 

 

Mir Geribert se sent presoner a les seves terres, pel fet de dependre del Comtat de 
Barcelona. Tot observant el vol d’un falcó s’adona de les seves ànsies de llibertat i 

gràcies a l’ajuda d’una falconera sarraïna, aconsegueix ensinistrar-lo i emprendre el 

seu propi vol. Un espectacle de titella de guant que ens endinsa en la llegenda del 

castell d’Olèrdola. 

 

Diumenge 3 de juliol. 12:30h. Safareig. 

Titelles 

Tots els públics 

2 euros 
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Titiriteros de Binéfar – Dragoncio 

 

Una versió de la llegenda de la princesa i el drac, però posada cap per avall, amb 
anècdotes manllevades d'altres contes. Així, al poble hi ha una invasió de rates, la 

cova per obrir-se necessita sentir “Obre't Sèsam”, i la princesa diu al príncep “Quins 

ulls més grans tens!”. El final…, el final és un secret. La música està interpretada en 

directe amb gaites, tambors i panderetes. 

 

Diumenge 3 de juliol. 13h. Plaça de l’Ajuntament. 

Titelles i música 

Tots els públics 

2 euros 
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Àngel Maresca – Lo barber de l’Alguer 

 

Afaita barbes, rasura patilles i talla cabells mentre canta i refila com ningú. Conegut 

com Lo Barber, Àngel Maresca regenta una barberia al centre històric de l’Alguer, i 

s’ha fet un nom en la música popular algueresa i catalana per la seva particular afició 

a tallar i cantar a la vegada. Amb les tisores i la guitarra sempre a punt, Lo Barber 

farà allò que sap fer més bé: desgranar cançons de pobles agermanats. 

 

Diumenge 3 de juliol. 13h. La Casa del Teatre Nu. 

Música 

Tots els públics 

2 euros 
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Fundació Mallorca Literària i Coral Xalest – Irene i la terra 

adormida. Una rondalla per a la Nit de les Ànimes 

 

Irene i la terra adormida és una cantata creada conjuntament per Francesc Vicens 

(música) i l’escriptora Lucia Pietrelli (lletra). Una composició de set temes que 
aborden i desenvolupen la temàtica de rituals de vida i mort amb sonoritats de molt 

diversa procedència. La creació constitueix una nova oportunitat de donar a 

conèixer rituals ben arrelats en la societat mallorquina, alhora que connecta amb les 

formes de relació dels individus i amb els grans enigmes de la humanitat arreu del 

planeta.   

 

Diumenge 3 de juliol. 17:00h. L’Església 

Música 

Tots els públics 

2 euros 
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Cia. Va com va Teatre – Tornar a les arrels 

 

Va com va és un homenatge al poble valencià i a la seva cultura a través de poemes 
de Vicent Andrés Estellés, cançons, dites i contarelles tradicionals. Aquests elements 

tan heterogenis, i a la vegada íntimament entrellaçats a través del llegat de les 
nostres àvies, protagonitzen una història que es desenvolupa a través de l’estreta 

relació entre una àvia i la seva neta. Una  experiència vivencial que proposa 

l’assumpció d‘un llegat que avui, més que mai, ens cal cuidar. 

 

Diumenge 3 de juliol. 18:30h. La Casa del Teatre Nu. 

Teatre 

Públic jove i adult 

2 euros 
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7Sis Produccions – Arnau Tordera - El Joglar 

 

Durant els segles XII i XIII els joglars eren els encarregats d’interpretar les obres que 

escrivien els trobadors. El 2022 commemorem 120 anys de la mort de Jacint 

Verdaguer i Arnau Tordera s’ha proposat de fer reviure aquest format als nostres 

dies, per tal d’homenatjar l’efemèride. Amb l’únic acompanyament de la veu i la 

guitarra clàssica, interpretarà íntegrament l’obra Verdaguer, ombres i maduixes que 

Obeses va publicar l’any 2017.  

 

Diumenge 3 de juliol. 19:30h. Plaça de l’Ajuntament. 

Música 

Públic jove i adult 

2 euros 
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Activitat complementària: projecció del documental Arrel 

 

Per què els creadors contemporanis aposten, cada cop més, per la utilització del 

patrimoni cultural com a font d’inspiració? El documental Arrel explora què els atrau 

de l’arrel i com es manifesta damunt dels escenaris. I, a la vegada, ens fa una 

radiografia de la creació avui a partir d’aquests materials. 

 

Dilluns 27 de juny. 21h. Casal. 

Cinema 

Públic jove i adult 

Producció de Fira Mediterrània de Manresa 
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INFORMACIÓ PRÀCTICA 

 

Dies: Del 30 de juny al 3 de juliol 

Entrades: anticipadament i fins a una hora abans de l’espectacle a 

www.llegendes.cat  

Preus: 2 euros (la majoria d’espectacles) 

 

Organitza: Teatre Nu i Ajuntament de Sant Martí de Tous 

Amb el suport de: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 

Diputació de Barcelona 

Festival associat a: Plataforma Arts de Carrer 

 

Amb la participació de més d’un centenar de voluntaris i voluntàries i la implicació 

del sector privat local. 

 

Segueix el #DeLlegendes22 a Instagram, Facebook, Twitter i Youtube amb l’usuari 

@dellegendescat 

 

Contacte premsa: 

SALA DE PREMSA AQUÍ 

premsa@llegendes.cat 

www.llegendes.cat 

http://www.llegendes.cat/
https://www.instagram.com/dellegendescat/
https://www.facebook.com/dellegendescat
https://twitter.com/dellegendescat
https://www.youtube.com/channel/UCMsoJvO50_RmPyWBJRf6s9g
https://www.llegendes.cat/informacio
mailto:premsa@llegendes.cat



