
1, 2, 3 i 4
de juliol de 2021
Sant Martí de Tous



Dijous 1 de juliol

19.00h - Al Casal
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ANY TOMÀS

Enguany se celebren 125 anys del naixement del 
mestre Joan Tomàs, músic que va recuperar una 
gran quantitat de cançons i melodies populars. 
Al costat de Joan Amades va passar per Tous a 
principis dels anys trenta en una de les missions 
que es va dur a terme per tal d’elaborar el canço-
ner popular. Amb motiu de l’any Tomàs, el Festival 
de Llegendes programa diferents actes que s’hi 

vinculen i una exposició que, al llarg de l’any anirà itinerant. L’exposi-
ció fa un recorregut per les diferents facetes en les que Joan Tomàs 
va destacar donant a conèixer així la seva figura, obra i mestratge. 

   Preu: Gratuït | Col·labora: Any Tomàs

21.00h - Al Castell de Tous
JAUME ARNELLA I CORRANDES SÓN 
CORRANDES: “PEDRA FOGUERA”

Hi ha dolors que esdevenen cançó, 
hi ha somriures que deixen petja, 
d’altres els esborra el temporal. 
En Jaume Arnella canta aquelles 
cançons que remouen, Corrandes 
són corrandes pren allò que remou 
i ho capgira amb cançons fugaces. 
Són aquí per tal de cantar a prop i 
riure’s de la vida, amb identitat i pas-

sió. L’espectacle Pedra foguera és una reflexió de la vida de músic, 
del seu punt de vista de les coses. Com una pedra foguera, s’encén 
davant del públic, amb el frec a frec de les mirades.

   Preu: 2€ | Patrocina: Espai Gastronomia

Divendres 2 de juliol

18.00h - Del Safareig a la plaça de Fàtima
CERCAVILA TOUS ÉS LLEGENDA 

Els personatges de les llegendes 
de Tous, les melodies del festival, 
l’esbart i el gegant Tinet, 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 i el 
carrer Carretera i, si les condicions 

sanitàries no canvien, s’haurà de seguir des de les cadires que es 
disposaran al llarg del recorregut. L’espectacle acabarà amb el ball 
de faixes i una exhibició dels alumnes de l’escola de circ de Tous.

   Preu: Gratuït | Patrocina: Raona

20h - Al Casal
ALBA VALLDAURA I L’EMBARRAL: “IAIA: 
MEMÒRIA HISTÒRICA”
Des del balancí de la residència on 
viu, la Mercedes repassa la seva 
llarga vida que és, també, la història 
de tots nosaltres. La República, la 
Guerra Civil, la dictadura i la tran-
sició no són només pàgines dels 
llibres d’història, sinó que són fets 
que han marcat la vida de la Mer-
cedes i de tota una generació. Tal 
com ens diu ella: per passar pàgina abans cal llegir-la i iaia, memòria 
històrica ens ajuda a llegir la vida d’una de les protagonistes, sovint 
oblidades, de la nostra història, i que és a la vegada la història de 
moltes de les nostres àvies. L’obra és el resultat d’un procés de crea-
ció basat en la vida de l’àvia de l’actriu Alba Valldaura.

   Preu: 2€ | Patrocina: Raona

22.00h - A la plaça de l’Ajuntament
ELVIRA PRADO-FABREGAT: 
“MÉS LLOC PER A LA FOSCA”
L’artista i investigadora en perfor-
mance studies Elvira Prado-Fa-
bregat estudia la relació entre la 
tradició oral i l’univers mític que va 
construir Víctor Català. Es tracta 
d’una recerca a quatre mans amb 
el pianista i compositor Carles Viarnès en forma de musical post-
dramàtic, experimental, literari i d’arrel, que parteix de Solitud i n’he-
reta l’esperit transgressor. Aquesta coproducció amb el Festival De 
Llegendes s’estrenarà a la Fira Mediterrània de Manresa. La compan-
yia ha fet residència a La Casa del Teatre Nu i aprofitarà el festival per 
finalitzar la seva creació.    Preu: 2€ | Patrocina: Fira Mediterrània

22.15h - 00.00h - Al bosc de la Devesa
COMPANYIA PAGANS: 
“PARAULES QUE TRENQUEN OSSOS”
T’has perdut mai, de nit, a un bosc? Negra nit. Els arbres més vells del 
bosc amaguen històries que han anat engolint amb el pas del temps. 
Tot allò que s’ha viscut al bosc, tot el que s’hi ha explicat, s’ha quedat 
al bosc. Aquestes històries són encara sota les fulles seques i les 



pedres, entre la molsa i la sorra, ba-
rrejant-se amb els fongs i les arrels. 
Sempre duem un telèfon mòbil al da-
munt. I si per una vegada ens servís 
per a connectar realment amb el que 
ens envolta? I si ens permetés veure 
el que mai veiem, escoltar les parau-
les que mai escoltem? Espectacle 
semi-itinerant, no adaptat i que cal 
portar calçat còmode per a caminar. 

   Preu: 2€ | Patrocina: Fira Mediterrània

Dissabte 3 de juliol

10.00h - 11.00h - Al Castell de Tous
AMICS DE TOUS: VISITA GUIADA AL CASTELL

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-Ànda-
lus 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.

 Preu: Gratuït amb reserva prèvia| Patrocina: Amics de Tous

11.00h - A l’Espai Llegendes / Plaça Manel Girona
MICRO TROUPE: “EL PONT DEL DIABLE”

El diable vol canviar el seu aspecte 
per cometre més maldats sense 
que ningú adverteixi qui és, i pro-
met als habitants de la contrada la 
immediata construcció d’un pont 
a canvi del cos i de l’ànima del pri-
mer que el travessi. El pont del 
diable és un espectacle de teatre 
de titelles, adaptació de la llegen-

da que expliquen a molts indrets. Per fer més amena la represen-
tació, la companyia ha inclòs a la faula diversos personatges que 
responen, amb les seves peculiaritats, a figures sorgides de la 
cultura popular de les nostres terres i d’aquella època: una àvia 
tossuda, un valerós vailet, un home avariciós i un pobre diable. 

   Preu: 2€ | Patrocina: Botton Igualada

12.00h - A la plaça de l’Ajuntament
2 PRINCESES BARBUDES:
“10 ANYS DE CANÇONS I RIMETES”
Fa 10 anys, les 2princesesbarbudes 
van fer una interpretació molt perso-
nal de cançons de joc, de treball de 
bressol, romanços i cantarelles tra-
dicionals recollides per Joan Ama-
des. I amb una estètica minimalista, 
fent servir instruments de joguina i 
amb ritmes pop es van presentar al 
públic amb el disc i concert familiar Cançons i rimetes. Ara, després 
d’Enciclopèdia baixeta de la nit (2013), Sempre de vacances (2015) i 
La bona vida (2019), revisiten el seu primer disc amb una nova inter-
pretació amb el seu quartet habitual.

   Preu: 2€ | Patrocina: Agro Claramunt

12.00h - Itinerant des del Safareig fins a la pl. de l’Ajuntament
CAMPI QUI PUGUI: “MÉS ENLLÀ DEL BOSC”
Tres misteriosos personatges deam-
bulen perduts descobrint amb curio-
sitat la ciutat. D’on venen? Què els 
fa fugir? Què són? Sembla que bus-
quen el camí a casa. La seva imatge 
evoca grans aventures que mai nin-
gú ha vist. Un itinerant molt visual i 
enigmàtic. Senzill, captivador i amb 
aires de llegenda, Més enllà del bosc 
és un dels diversos espectacles que té la companyia Campi qui pu-
gui, recentment guanyadora del Premi de la Crítica d’Arts Escèniques 
2021 al millor espectacle familiar per Camí a l’escola.

    Preu: Gratuït

12.30h - 18.00h - 19.30h - Al Safareig
LU’UM: “DONES D’AIGUA”
Has conegut alguna Dona d’Aigua? 
Ella camina, fresca i lleugera com 
l’aigua d’un gorg. A vegades balla 
com les fulles d’aquell arbre acaro-
nades pel vent. Després mira endins 
i sent l’escalfor d’aquell raig que ha 
aconseguit creuar el bosc dens. Es refugia a les entranyes de la mare 
i allà encén un foc, un foc que alimenta amb el temps. Portant la 
llegenda a una mirada més humana, tres dones (LU’UM) recullen el 
traç de les nostres ancestres i l’integren en un cos en moviment. 
Juntament amb els músics-compositors Martí i Pau Senserrich, ens 
conviden a endinsar-nos en un imaginari poètic on l’aigua hi habita 
en ritme, veu i textura.     Preu: 2€ | Patrocina: Cal Codina



13.00h - Al Casal
TANAKA TEATRE: “LA PETITA CAPMANY”

La Maria Aurèlia no entén la feina 
del seu pare. Aviat descobrirà que 
el món que coneix està en perill: 
tot pot desaparèixer. En Patufet i al-
tres personatges del folklore català 
l’ajudaran a lluitar contra l’Oblit, a 

descobrir-se a si mateixa i a millorar la relació amb seu el pare. La 
petita Capmany és un espectacle de teatre, titelles, gegants, bestiari 
i màscares; un viatge tendre i divertit a través de les tradicions popu-
lars per viure una aventura fantàstica i emocionant. Guanyadora del 
premi Teatre Barcelona 2020 a millor espectacle familiar.

    Preu: 2€ | Patrocina: Hospital Veterinari de Catalunya

13.00h - A la plaça de l’Ajuntament
VERMUT AMB EL LLIBRETER

En Lluís Marmi, de la Tradillibreria, 
ens explica tot fent el vermut quines 
són les novetats literàries relacio-
nades amb el món llegendari i amb 
l’estudi de la cultura popular. Des de 
sempre, en Lluís ha ajudat moltíssim 
a l’hora d’estar alerta d’un munt de 

propostes que han omplert la programació del festival. Aprofiteu 
l’oportunitat de gaudir d’una estona agradable tot degustant els vins 
o els vermuts de Temps de vins. I després busqueu els llibres a la 
parada que la Tradillibreria tindrà al Mercat de la Bossa de Bou.

  Preu: Gratuït | Patrocina: Temps de vins

17.00h - A l’Espai Llegendes / Plaça Manel Girona
CIA. LA REMEIERA: “DONES EN TOTA REGLA”

Dues dones encarregades de des-
vetllar la cara oculta del llenguatge 
popular, arriben al mig de la plaça 
determinades a explicar-nos què 
s’amaga darrere la Llegenda del Pare 
Janàs, que ens ensenya a entendre 
els arquetips femenins i el viatge de 
la dona amb la menstruació. A tra-
vés d’elles reviurem la història de la 
Margarida, una noia que descobreix 

el poder i la fortalesa interior a través de les fases lunars i els ci-
cles menstruals. En el seu viatge, s’haurà d’enfrontar a reptes que la 
convertiran en la veritable protagonista de la llegenda, com hauria 
d’haver estat des de sempre, reivindicant així la figura imprescindible 
de la dona en aquesta societat.

   Preu: 2€ | Patrocina: ISEC, Enginyeria i serveis

17.00h - 18.00h - 19.00h - A la Casa del Teatre Nu
LA MALETA DE LES LLEGENDES: 
“LLEGENDES DE GIRONA”
La Maleta de les Llegendes ve ca-
rregada d’històries increïbles per 
explicar a totes les nenes i nens del 
món. Històries que parlen sobre rius, 
riuades, personatges misteriosos i 
fets inexplicables... Les llegendes 
que sentirem son adaptacions contemporànies lliures d’estereotips 
sexistes, respectuoses amb la diversitat i que fomenten la conscièn-
cia mediambiental. I cada llegenda ens donarà pistes sobre els ele-
ments narratius necessaris per a crear les nostres pròpies històries. 

    Preu: 2€ | Patrocina: Versàtil Green

18.00h - Al Parc Bató
RACONS DE LLEGENDES DEL MONTSENY
Aquest any els Racons de llegendes 
van a càrrec dels narradors del Gual-
ba Mots, un festival en què es pretén 
donar veu a les llegendes, històries 
i anècdotes del nostre territori de la 
mà de professionals de la narració 
oral que viuen per la zona. Narradors 
Km0 posen mots a històries Km0. El 
seu objectiu és que els habitants de 
la zona reconeguin les seves arrels i 
entenguin millor el seu present, però 
també que els visitants s’endinsin a 
conèixer el Montseny més literari.

   Preu: 2€ | Col·labora: Festival Gualbamots

18.30h - 20.30h - A la Casa del Teatre Nu
COM UN LLUM:“SAFAREIG, ANÀLISI 
SEMÀNTICA DE L’AMOR”
Safareig és una reflexió sobre la 
construcció cultural de l’amor a 
través del llenguatge. En un passat 
força recent les bugaderes canten, 
xerren i fan safareig sobre una noia 
estranya, que no canta i només balla. 
Enfrontat, trobem un futur pròxim on 
el llenguatge ha modificat la mane-
ra de concebre la realitat, tres noies 
parlen sobre les paraules que els hi falten per tal d’explicar allò que 
els passa. Veus a capella i cançons tradicionals, en català, castellà i 
llengua de signes catalana.

    Preu: 2€ | Patrocina: Proquip



19.00h - Al Casal
CIA. LA REFORMA: “UNA FLOR NO FA ESTIU”

Una flor no fa estiu agafa com a eix 
central la rondalla La flor romanial, 
el viatge que fa en Bernadet per 
trobar aquesta flor que tot ho cura. 
Durant aquest viatge, en Bernadet 
anirà coincidint amb molts d’altres 
personatges de la rondallística de 
Mossèn Alcover que l’ajudaran, o no, 

a aconseguir la seva fita. A través de la seva odissea, ens immer-
girem dins un univers de rondalles on els protagonistes de moltes 
d’elles conflueixen. Amb només dos taburets i una tarima circular, els 
dos actors de Cia La Reforma ens mostraran més de 45 personatges 
a un ritme trepidant, combinant el clown, l’acrobàcia, la comèdia i el 
drama.

   Preu: 2€ | Patrocina: Respira Energia

20.00h - A la plaça de l’Ajuntament
BALLAVEU: “BALL DE NIT”

Ballaveu és l’únic grup de ball can-
tat existent a Catalunya.  A Ball de 
nit les veus de la Patri i el Xavier 
juguen, s’enllacen, es persegueixen, 
dialoguen i interpreten el cançoner 
tradicional i popular català, de nord 
a sud i d’est a oest: balls plans del 
Pallars, jotes de l’Ebre, havaneres de 
l’Empordà i ballets i sardanes de la 
Catalunya interior, sense oblidar els 

balls de parella que han omplert places i envelats arreu del país. El 
duet ha guanyat el Premi Enderrock 2021 a la millor cançó folk amb 
Dalt del cotxe | Un, dos, rat.

   Preu: 2€ | Col·labora: Tradillibreria

22.00h - A la plaça de l’Ajuntament
KRREGADES DE ROMANÇOS:
“KR 3.0. DE L’OBLIT A L’ESCENARI”

Krregades de Romanços són tres 
dones que porten més de deu anys 
donant veu a cançons i romanços. 
Convençudes de la bellesa i la força 
que s’amaga darrere l’aparent sen-
zillesa de la cançó tradicional, amb 
KR 3.0: de l’oblit a l’escenari, fan 
un homenatge a les persones que, 

com elles, anaven recollint cançons en risc de quedar en l’oblit si no 
eren documentades. Un viatge pel llegat de la música oral a Ponent, 

des de La Cançó de Pandero de l’Urgell (1907) fins L’home pobre de 
València, recollida el 1989 per Artur Blasco.

   Preu: 2€ | Patrocina: Ca La Noia

22.30h - 23.00h - 23.30h - 0.00h - Al Safareig
ESPERANCETA: “CABARET PAGÉS”
Fer safareig és una cosa de dones, 
diuen. Igual com arreglar el món al 
bar, és cosa d’hòmens, diuen. Veu-
reu que el que es diu i no diu és ben 
bé relatiu. La veritat i la mentida són 
dos conceptes que ens ajuden a po-
sicionar-nos amb allò que percebem 
com a realitat. I què és real? Veniu 
al Safareig personetes, totes i tots 
hi teniu cabuda. Tractarem diferents 
afers essent conscients que no arre-
glarem pas aquest món, i ho farem de la mà de l’Esperanceta, una 
dona que capta com ningú l’essència del públic, a qui no deixa mai 
indiferent.    Preu: 2€ | Patrocina: Raona

22.30h - 23.00h - 23.30h - 0.00h - 0.30h
A l’Espai Llegendes / Plaça Manel Girona
APAGADA DE MISTERI
L’Apagada de Misteri és un dels mo-
ments més esperats del DeLlegen-
des. El poble apaga l’enllumenat pú-
blic i s’il·lumina tot el casc antic amb 
milers d’espelmes que condueixen 
el públic per diferents racons del po-
ble. 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 re-
corregut en un passatge de misteri que culminarà als peus del Cas-
tell. Al final del trajecte, serà el periodista i actor Xavier Graset qui 
protagonitzarà el darrer monòleg de l’edició d’enguany.

   Preu: 8€ | Patrocina: Respira Energia

Diumenge 4 de juliol

11.00h - A l’Espai Llegendes / Plaça Manel Girona
CIA. MATITO: “MATITO I
LA GRANDÍSSIMA RODA DE FIRA”
El Matito és feliç jaient sota l’olivera. Però la felicitat no és eterna, 
i de sobte arriba el Sr. Bitllet per fer-lo fora d’allà: hi han de cons-



truir la Grandíssima Roda de Fira. 
L’imaginari del Matito és la cultura 
mediterrània, geogràficament situat 
al Camp de Tarragona i a les Terres 
de l’Ebre, on el paisatge autòcton, 
els camps d’oliveres, es veu cada dia 
més amenaçat. L’espectacle, amb ti-
telles, música i cant en directe, mos-

tra la riquesa dialectal de la zona, l’humor de proximitat i la música 
tradicional: aubades, havaneres, romanços i jotes.

    Preu: 2€ | Patrocina: Xaró Obres i Construccions

11.00h - 12.30h - A la Casa del Teatre Nu
ANNA GARCÍA: “CONTES A LA PELL”

Amb l’Anna García coneixerem con-
tes tendres, divertits i participatius 
per a infants de 0 a 3 anys. El tacte 
és el primer sentit amb que els petits 
i petites es relacionen i, als Contes 
a la pell, els personatges agafen 

personalitat tàctil: son papallones, vaques, granotes, formigues... 
Aprendrem cantarelles i moixaines que ens arriben de la tradició oral 
i també ballarem amb la música de l’acordió diatònic.

   Preu: 2€ | Col·labora: Creu Roja

11.30h - Itinerant de la plaça de l’Ajuntament fins al Safareig
JAM: “DRAGON ST”

2010, després d’anys treballant en 
diferents companyies de teatre, en 
Jaume Jové decideix engegar un 
projecte en solitari, JAM, basat en el 
clown i el teatre de carrer. Una de les 
seves creacions és Dragon ST, un es-
pectacle de carrer amb una part fixa i 
una altra itinerant que omplirà el De-
Llegendes de màgia i bon humor. A 
partir de l’arribada a la vila d’un drac 

amb un cavaller i el seu ajudant, Dragon ST ens presenta una diverti-
da història que posa en entredit les moltes llegendes que s’expliquen 
de dracs i cavallers.

    Preu: Gratuït

12.00h - Al Casal
TEATRE DE L’AURORA: “EL COMTE ARNAU”
Tres trobadors de llegendes que recorren el país descobrint antigues 
històries viatgen al Ripollès per portar-nos la llegenda del Comte Ar-
nau, una història feta cançó, o una cançó feta història que tothom ha 

sentit, però que molt pocs coneixen.  
Descobrirem com  el  Comte  Arnau  
va  iniciar  el  seu  viatge  cap a  l’eter-
nitat  i  coneixerem  a  Adelais,  el  
seu  gran amor,  i  a  Hug  i  Ponç,  
dos  éssers  màgics  dotats  de mis-
teriosos poders. Una adaptació del 
Teatre de l’Aurora amb música en viu i una gran força visual que cap-
tivarà tots els públics.

     Preu: 2€ | Patrocina: Botton Igualada

12.30h - A la plaça de l’Ajuntament
MONDONGO: “MONDONGO”
Albert Cirera, Ramon Prats (Duot) i 
Helena Casas fa anys que busquen 
noves maneres de crear i expressar 
a través de la música. Duot, des de 
la improvisació i el free jazz, i Helena 
Casas, des de la música tradicional i 
el pop. D’aquesta trobada neix Mon-
dongo, per fer, com ells mateixos 
diuen, la “matança” de cançons. Les fan xixina, i amb els bocinets 
tornen a crear una música nova, molt diferent. Amb la idea que tota 
la música està feta de les mateixes partícules, Mondongo improvisa 
a partir de cançons, romanços i llegendes tradicionals prèviament 
passades per la picadora.

   Preu: 2€ | Patrocina: Manutec

16.30h - A la Casa del Teatre Nu
NEREA MENDIA: “MANERA DE PARLAR”
L’actriu Nerea Mendia protagonitza 
aquesta proposta que enllaça el món 
de les llegendes i la llengua pròpia 
del país basc amb el nostre territo-
ri. Euskera vol dir manera de parlar; 
seguint aquest significat l’actriu ens 
explica quines són les paraules que 
ella fa servir per explicar històries i per entendre el món i ho compara 
amb les que ha après quan ha vingut a viure a Catalunya. Aquest 
és un espectacle de nova creació que combina narració, cançons i 
múltiples ritmes de diferents instruments de percussió.

     Preu: 2€ | Patrocina: Instal·lacions Camil

17.30h - Al Safareig
CIA. JORDI FONT: “CONTADORS DE LLEGENDA”
Contadors de Llegenda són dos trobadors o rondallaires, l’un músic i 
l’altre actor, que volten per viles, pobles i ciutats explicant tota mena 
d’històries i llegendes de les contrades catalanes. Volen recuperar 



COVID-19: Normes de seguretat per a les representacions  
del Festival de Llegendes de Catalunya.

Entrades anticipades a: www.llegendes.cat
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1- S’obriran les portes 15 minuts abans de la funció per 
tal d’anar acomodant al públic esglaonadament.

2- L’organització assignarà els seients al públic a mesu-
ra que vagin arribant.

3- És obligatori venir amb mascareta i dur-la posada 
durant la representació.

4- És obligatori rentar-se les mans a l’entrada amb gel 
desinfectant.

5- Les entrades i sortides del públic es faran de forma 
esglaonada, mantenint les distàncies de seguretat i 
seguint en tot moment les indicacions de l’organització.

6- Els adults hauran de ser responsables dels seus 
infants a càrrec en tot moment.
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Espai Llegendes

Ajuntament

Casa del Teatre Nu
(Punt d’Informació)

Safareig

Desfibrilador

Nadons

Menjar i beure

Farmàcia

Lavabo

Mercat

la manera en que els joglars, a l’èpo-
ca medieval, explicaven  històries  i  
llegendes, i d’aquesta manera fan 
també que la representació sigui 
més festiva i imaginativa. En aques-
ta ocasió ens explicaran una de les 
llegendes més conegudes, la de 
Sant Jordi, i la viurem des del punt 
de vista del poble, de la gent d’aquell 

moment que estava atemorida per un drac maligne.
    Preu: 2€ | Patrocina: Agro Claramunt

18.30h - A la Casa del Teatre Nu
TECUM TERRA: “TECUM TERRA”

Tecum Terra neix per recuperar 
l’essència i la puresa que els nos-
tres avantpassats ens van deixar 
en forma de versos, melodia i rit-
me. L’Ariadna Ruiz (músic) i la Noelia 
Sánchez (ballarina) reinterpreten 
aquelles cançons que ens transpor-

ten a les vivències i emocions de la nostra terra. La sonoritat de la 
percussió ibèrica, acompanyada de les tonades, ens fan endinsar en 
un entorn de calidesa que, juntament amb la dansa i el teatre físic, 
genera una experiència visual i sensorial.

   Preu: 2€ | Patrocina: Tecnifoc

19.30h - A la plaça de l’Ajuntament
COCANHA: “PUPUT”

Caroline Dufau i Lila Fraysse són Co-
canha, dues veus singulars que es 
mesclen en una polifonia hipnòtica, 
amb panderetes, percussió de mans 
i peus i tambors de corda. En un po-
derós cara a cara, les dues músics 
opten per cantar en occità, reivindi-

cant així una llengua en un estat, segons diuen, que les silencia. Així, 
reciten cançons d’un repertori tradicional que sovint revisen i actua-
litzen des d’una mirada feminista. El Festival de Llegendes clourà 
amb les melodies de Puput, el seu darrer àlbum, produït per Raül 
Refree, en què es qüestionen temes com la misogínia i la relació amb 
la norma social.    Preu: 2€ | Patrocina: Respira Energia
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ANY TOMÀS

IAIA:
MEMÒRIA HISTÒRICA

MÉS LLOC PER
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EL PONT DEL DIABLE

10 ANYS DE
CANÇONS I RIMETES

CONTADORS DE LLEGENDA
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CABARET PAGÈS
CABARET PAGÈS
CABARET PAGÈS

MANERA DE PARLAR

KR 3.0. DE L’OBLIT
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MATITO
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VERMUT AMB
EL LLIBRETER

UNA FLOR
NO FA ESTIU
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SEMÀNTICA DE L’AMOR

SAFAREIG, ANÀLISI 
SEMÀNTICA DE L’AMOR

RACONS DE LLEGENDA

(Parc Bató)
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DONES EN TOTA REGLA
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L’APAGADA
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TRENQUEN OSSOS
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PEDRA FOGUERA
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VISITA GUIADA
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HORA CASAL CASTELL SAFAREIG ITINERANTCASA DEL
TEATRE NU ALTRES ESPAIS

PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT

ESPAI
LLEGENDES

DIJOUS 1 DE JUNY DIJOUS 1 DE JUNY

DIVENDRES 2 DE JUNY

DISSABTE 3 DE JUNY

DIUMENGE 4 DE JUNY

DIVENDRES 2 DE JUNY

DISSABTE 3 DE JUNY

DIUMENGE 4 DE JUNY



Organitza

Amb el suport de

Festival associat En col·laboració

Mitjans col·laboradors

Patrocinadors:

Empreses col·laboradores:


