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FORCALL       CINCTORRES     TODOLELLA   CASTELLFORT      LA MATA      CASTELL DE        VILLORES       PALANQUES         SORITA         VALLIBONA      PORTELL          HERBERS          BENASSAL  

                                                                                                                                          CABRES                                                                                                                    DE MORELLA 
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PROGRAMA  

TALLER TITELLES 
D'OMBRES 
VALERIA GIUGLETI  
(Catalunya – Argentina)   
11.00 hs. – Online MEET  
Prèvia inscripció al mail: 
eclipticadart@gmail.com 
PLACES LIMITADES 

PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE  
«Els Titelles del Pais Valencià» 
JAUME LLORET  
(C. Valenciana) 
19.00 hs. – WEB  
www.festivalportsxinella.com 

CRIATURAS 
PARTICULARES 
ROBERTO WHITE  
(Pais Basc – Argentina) 
19.30 hs. –  Teatre Carles Pons 
VILAFRANCA 

TALLER TITELLES 
BOCONES 
Episodi 2 
TALLER HERMANOS CASTRO 
(Colòmbia)   
11.00 hs. – WEB  
www.festivalportsxinella.com 

L´ANEGUET  LLEIG 
TEATRE  A MÀ  
(C. Valenciana)  
12.30 hs. – Plaça Ajuntament 
CASTELLFORT 

NO TOQUES MIS 
MANOS 
VALERIA GIUGLETI  
(Catalunya – Argentina)   
22.00 hs. – Plaça Ajuntament 
BENASSAL 

SOMBRAS DE CINE 
VALERIA GIUGLETI  
(Catalunya – Argentina)   
19.00 hs. – Teatre Principal 
MORELLA 

5 LOBITOS 
TEATRO ARBOLÉ 
(Aragó) 
20.00 hs. –  Plaça del Pou 
CINCTORRES 

El XOU DE LA SRA. 
ASUNCIÓN  
(Cabaret) 
TEATRE CONINO GURILLO  
(C. Valenciana) 
22.30 hs. –  Saló de Festes 
TODOLELLA 

CRIATURAS 
PARTICULARES 
ROBERTO WHITE  
(Pais Basc – Argentina) 
20.00 hs. –   
El Convent d´en Blai Berga 
FORCALL 

ÉSSERS (Passacarrer) 
LAPINZÓN 
(C. Valenciana) 
21.30 hs. –Voltans Plaça dels 
Xorros 
BENASSAL 

15 AGOST 

TALLER TITELLES 
BOCONES 
Episodi 1 
TALLER HERMANOS CASTRO 
(Colòmbia)   
11.00 hs. – WEB  
www.festivalportsxinella.com 

TRITRAGEDIAS 
TEATRO ARBOLÉ  
(Aragó) 
23.00 hs. –  Gastro Bar Ring 
CINCTORRES 

TALLER TITELLES 
BOCONES 
Episodi 3 
TALLER HERMANOS CASTRO 
(Colòmbia)   
11.00 hs. – WEB  
www.festivalportsxinella.com 

ÉSSERS (Passacarrer) 
LAPINZÓN  
(C. Valenciana) 
20.00 hs. – Carrers 
FORCALL 

16 AGOST 17 AGOST 

18 AGOST 

16 AGOST 17 AGOST 

ÉSSERS (Passacarrer) 
LAPINZÓN  (C. Valenciana) 
20.00 hs. – Carrers 
MORELLA 

TALLER TITELLES 
BOCONES 
Episodi 4 
TALLER HERMANOS CASTRO 
(Colòmbia)   
11.00 hs. – WEB  
www.festivalportsxinella.com 

19 AGOST 



EL PANADERO Y EL 
DIABLO 
MATATENA TEATRO  
(Madrid - México) 
20.30 hs. - Plaça Sant Antoni  
VALLIBONA 

L´ANEC LLEIG 
TEATRE LA PUNTUAL 
(Catalunya)  
22.00 hs. – Plaça Ajuntament 
BENASSAL 

HISTÒRIA CÒMICA DE 
LA NOSTRA HISTÒRIA 
TEATRE CONINO GURILLO  
(C. Valenciana) 
20.00 hs. – Plaça  
HERBÈRS 

EL MAG D´OZ 
TITELLES VERGÉS  
(Catalunya) 
20.00 hs. – Plaça Ajuntament 
PALANQUES 

EL PEIX D´OR 
BINIXIFLAT  
(Catalunya) 
20.00 hs. – Plaça Ajuntament 
VILLORES 

EL GEGANT SEMPRE  
TÉ GANA 
BINIXIFLAT  
(Catalunya) 
12.00 hs. – Saló de Festes 
TODOLELLA 

TALLER TITELLES 
BOCONES 
Episodi 5 
TALLER HERMANOS CASTRO 
(Colòmbia)   
11.00 hs. – WEB  
www.festivalportsxinella.com 

LES TRES PORQUETES 
XAROP TEATRE 
 (C. Valenciana) 
18.30 hs. – Espai Firal  
MORELLA 

EL RETORN DELS 
PULCHINELLIS 
TITELLES VERGÉS (Catalunya) 
20.00 hs. – Plaça del Pou 
CINCTORRES 

EL PANADERO Y EL 
DIABLO 
MATATENA TEATRO  
(Madrid - México) 
22.000 hs. Plaça Ajuntament  
LA MATA 

L´ANEC LLEIG 
TEATRE LA PUNTUAL  
(Catalunya)  
22.00 hs. –  Plaça de l´Església 
VILAFRANCA 

EL PEIX D´OR 
BINIXIFLAT  
(Catalunya) 
20.00 hs. – Plaça Ajuntament 
PORTELL DE MORELLA 

PROGRAMA  

20 AGOST 

21 AGOST 

TALLER TITELLES-
OBJECTES 
ROBERTO WHITE  
(Pais Basc – Argentina) 
Episodi 3 

11.00 hs. – WEB  
www.festivalportsxinella.com 

TALLER TITELLES-
OBJECTES 
ROBERTO WHITE  
(Pais Basc – Argentina) 
Episodi 1 

11.00 hs. – WEB  
www.festivalportsxinella.com 

21 AGOST 

22 AGOST 

TALLER TITELLES-
OBJECTES 
ROBERTO WHITE  
(Pais Basc – Argentina) 
Episodi 2 

11.00 hs. – WEB  
www.festivalportsxinella.com 

L´ANEC LLEIG 
TEATRE LA PUNTUAL  
(Catalunya)  
22.00 hs. – Plaça Ajuntament 
SORITA 

23 AGOST 

24 AGOST 

TALLER TITELLES-
OBJECTES 
ROBERTO WHITE  
(Pais Basc – Argentina) 
Episodi 4 i 5 

11.00 hs. – WEB  
www.festivalportsxinella.com 



COMPANYIES 

XAROP TEATRE (C. Valenciana) 

ÉSSERS (Pasacarrer) 
Tots els públics 

Éssers de la muntanya, que descendeixen dels fills de les estrelles, 
s'uneixen amb els habitants dels pobles i ciutats del món per celebrar 
que podem compartir la vida amb alegria, equilibri i cura mútua. A el 
ritme de la música i de la dansa que emeten les estrelles, tots celebren la 
vida compartida. 

TÍTERES LA MATATENA (México) 

EL PANADERO y EL DIABLO (Titella de Guant) 
A partir de 4 anys 

Repartint els seus pans "un per a cada veí, ni un més ni un menys". El 
forner busca ensenyar l'equitat. En el seu recorregut es troba amb el 
símbol de la maldat (el diable), qui pretén apoderar-se de tots els pans i 
utilitza tota la seva maldat per aconseguir-ho. Un muntatge divertit on 
el forner li ensenya a el diable a no abusar de la seva condició. 

VALERIA GUGLIETTI (Argentina)  

SOMBRAS DE CINE (Teatre d'ombres) 
A partir de 3 anys 

Des del principi dels temps, l'ésser humà ha creat ombres utilitzant el 
seu cos, les seves mans i amb siluetes, donant-li vida a personatges. Fa 
milers d'anys, aquest art recorre el món d'orient a occident a través del 
temps prenent els tints de cada cultura. Les Ombres Xineses han estat el 
trampolí de cinema i les grans projeccions. 

TITELLES VERGÉS (Catalunya) 

EL MAG D´OZ (Titella de Guant) 
A partir de 3 anys 

La Dorothy, el Llenyataire de Llauna, l'Espantaocells i el Lleó Poruc 
s'encaminen cap a la ciutat de les Maragdes, per mirar de trobar solució 
als seus problemes. Allà, figura que el mag d'Oz els ho ha de resoldre 
tot. Mentrestant, pel camí, ensopegaran amb tota mena de gent i tot 
tipus d'aventures. 

TEATRE LA PUNTUAL (Catalunya)  

L´ANEC LLEIG (Titella pupi italià) 
A partir de 2 anys 

La vida de l'aneguet lleig comença quan per error va donar un ou de 
cigne a una granja d'ànecs, al néixer les diferències entre els seus 
"germans" és evident, el cigne és desproporcionat respecte dels 
agraciats aneguets, tots a la granja es burlen d'ell. 

TITELLES VERGÉS (Catalunya) 

EL RETORN DELS PUTXINEL-LIS (Titella de Guant) 
A partir de 4 anys 

És un viatge en el temps que ens portarà al modernisme, més de cent 
anys enrere i que ens farà retrobar amb aquells titelles entranyables, 
gairebé oblidats en el temps. 



COMPANYIES 

BINIXIFLAT (Catalunya) 

E L PEIX D´OR (Animació a la vista) 
A partir de 3 anys 

l Peix d’Or és un conte rus que hem adaptat per a Teatre de Titelles. És 
dels contes de tipus cíclic on el protagonista ha de repetir diverses 
vegades la mateixa acció màgica, amb resultats diferents. Ens parla 
d’una parella de pescadors pobres i de les seves estranyes relacions 
amb un peix màgic que els hi dona tot allò que demanen.  

VALERIA GUGLIETTI (Argentina)  

NO TQUES MIS MANOS (Teatre d'ombres) 
A partir de 2 anys 

Espectacle en què les ombres xineses es troben amb el cinema mut, el 
titella, el còmic i la música per crear una col·lecció d'històries plenes de 
gràcia que fascinaran a tot tipus de públics. 

XAROP TEATRE (C. Valenciana) 

LES TRES PORQUETES (Animació a la vista) 
A partir de 4 anys 

És la història de tres petites porquetes que es veuen obligades a saltar 
al mar per sobreviure i buscar als seus pares. A la granja comença a 
passar coses que elles van descobrint, es van desvetllant personatges 
misteriosos que apareixen i ho canvien tot, de manera que les tres 
porquetes s'han d'enfrontar en solitari a un llarg viatge. 

ROBERTO WHITE (Argentina) 

CRIATURAS PARTICULARES  
(Aimació d'objectes) 
A partir de 3 anys 
 

Espectacle de teatre de figures que barreja el llenguatge de el mim 
amb el teatre d'objectes sense paraules. Està compost per set petites 
històries, sense connexió entre si, mostrades en clau poètica i 
humorística alhora. 

TEATRO A MÀ (C. Valenciana) 

L'ANEGUET LLEIG (Animació a la vista) 
A partir de 3 anys 
 

A través de les aventures d'un xicotet cigne aquest espectacle, dirigit 
als més xicotets, ens parla de conceptes com l'afany de superació, de 
la igualtat o l'empatia. Història basada en el clàssic de Hans Chistian 
Andersen 



COMPANYIES 

TEATRO ARBOLÉ (Aragó) 

TRITRAGEDIAS (Titella de Guant) 
Recomanat per a adults 

El cec que fa del seu cos i la seva capa retaule i es recolza en els ninots 
per recuperar l'essència del Teatre, el teatre en brut, la catarsi de la 
porra. Recull la millor tradició del bululú gallec, amb dos textos 
immortals en la tradició titellaire: de Don Ramon del Vall Inclán, Les 
banyes de Don Friolera i de Federico García Lorca, El retablillo de Don 
Cristóbal. 

TEATRO ARBOLÉ (Aragó) 

5 LOBITOS  (Animació a la vista) 
A partir de 3 anys 

Cinc petites històries explicades a través de la mirada del llop, de 
vegades innocent i altres vegades entremaliada. Un bell espectacle, 
elaborat amb diferents tècniques de manipulació de titelles, i en què la 
música és molt important, ja que s'interpreten una vintena de 
simpàtiques i enganxoses cançons. 

TEATRE CONINO GURILLO (C. Valenciana) 

El XOU DE LA SRA. ASUNCIÓN  
(Cabaret) 
Recomanat per a adults 

Al Xou es barregen de manera hilarant i delirant, el clown, el cabaret i el 
folklore, amb el surrealisme, l'absurd i l’humor àcid. Divertiment entre 
números de cabaret alemany, copla espanyola, Karl Valentin, Quim 
Monzó, Garcia Lorca, León i Quiroga, Mina... Molta improvisació entre 
el públic i rialles terapèutiques! 

BINIXIFLAT (Catalunya) 

EL GEGANT SEMPRE TÉ GANA  (Animació a la vista) 
A partir de 3 anys 

El gegant sempre té gana una versió lliure d’en Biel Porcel d’un conte 
popular suec, per a teatre de titelles. L’Aïna i el seu pare viuen en una 
caseta al bosc. El pare és molt gran per treballar i decideixen que sigui 
l’Aïna la que porti els ous de les seves gallines a vendre al mercat cada 
dia. Al bosc hi ha un castell. Al castell hi viu un gegant: el Gegant sempre 
té gana. Diuen que només menja nens aquest gegant. 

TEATRE CONINO GURILLO (C. Valenciana) 

HISTÒRIA CÒMICA DE LA NOSTRA HISTÒRIA 
(Animació a la vista) 
A partir de 3 anys 

Els homes de la prehistòria, els ibers, els fenicis, els cartaginesos, els 
romans, els musulmans i els cristians amb Jaume I, son els avantpassats 
més importants en l’evolució del poble valencià fins els nostres dies. La 
mescla de cultures, llengües i formes de viure d’aquestes civilitzacions, 
han fet de Nosaltres el que som.  



ACADÈMIC 

TALLER TITELLES D'OMBRES - 
ONLINE 
VALERIA GLIUGETTI (Argentina) 
 

Duració: 2 hores - Tots els públics   
Online MEET  
Com utilitzar la tècnica de les ombres fetes amb mans i 
petits accessoris, tot a la vista, per aconseguir ombres 
d'animals, persones o coses, que ens permetin explicar una 
història. 
Prèvia inscripció al mail: eclipticadart@gmail.com 
PLACES LIMITADES 

TALLER  TITELLES-OBJETS  
ONLINE 
ROBERTO WHITE (Catalunya – Argentina) 
Duració: 2 hores - Tots els públics   
Online MEET  
Com realitzar titelles amb simples objectes com globus, 
pilotes de tenis taula i bosses de plàstic, intervinguts amb 
parts de el cos del manipulador. Una manera de crear ninots 
amb simples materials i objectes, que a més ens permet 
reciclar. 
WEB - www.festivalportsxinella.com 
 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE  
ONLINE 

«Els Titelles del Pais Valencià» 
JAUME LLORET (C. Valenciana) 
 

Un recorregut per les companyies i produccions del teatre 
de titelles de la Comunitat Valenciana, els seus dramaturgs, 
actors, directors, tècnics i artistes constructors i 
dissenyadors. 
WEB - www.festivalportsxinella.com 

TALLER  DE  TITELLES BOCONES  
ONLINE 
TALLER DE LOS HERMANOS CASTRO (Colombià)  
5 EPISODIS ONLINE – 35 MIN. c/u - Tots els públics 
Online MEET 
Nou taller online de construcció de titelles bocones, el seu 
maneig i animació. En la xarxa permanent, per a consultar, 
repetir lliçons i fer un titella amb les teues pròpies mans. 
 

WEB www.festivalportsxinella.com 
 


