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MATITO I LA GRANDÍSSIMA RODA DE FIRA 

espectacle familiar de titelles, música i cant en directe 

 

El Matito és feliç jaient a sota la olivera. Se sent feliç, per dos motius: perquè no fa res i 

perquè avui declararà el seu amor a l'enamorada. Però la felicitat no és eterna, i de 

sobte arriba el Sr. Bitllet per fer-lo fora d'allà: han de construir la Grandíssima Roda de 

Fira just on el Matito té l'olivera. L'imaginari del Matito és la cultura mediterrània, 

geogràficament està 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 mostra la 

riquesa dialectal de la zona, l'humor de proximitat i la música tradicional: aubades, 

havaneres, romanços i jotes. 

 

 

FITXA ARTÍSTICA: 

Direcció: Iban Beltran 

Titellaire: Arnau Colom  

Músic i cantant en directe: Arturo Gaya 

Composició musical: Arturo Gaya 

Tècnic d’escenari: Josep Lanau “Mitxum” 

Titelles: Arnau Colom 

 

INFORMACIÓ : 

Idioma: Català 

Durada: 50 minuts 

Edat recomanada: +3 anys 
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LA PREMSA HA DIT: 

"Poques vegades s'ha vist un titellaire amb tantes dots naturals adequades per a la 

pràctica dels putxinel·lis populars." 

 

"Una obra per a titellaire solista acompanyat d'un músic, en aquest cas el cantant o 

'cantaire', com se li diu durant l'espectacle, Arturo Gaya, un gran mestre de la música 

popular que s'acompanya aquí amb una guitarra." 

Revista Putxinel·li (Bcn) 

 

EL PÚBLIC OPINA   

Anna 

Molt bona i molt bons artistes. 

Vam anar amb els nostres fills de 4 i 5 anys i ens va encantar. Molt bona interpretació, canten i 

el que mou els titelles, genial. Transmeten molt bon rotllo i es nota que gaudeixen amb el que 

fan. 

Isabel 

Em va agradar molt i als petits se'ls notava estar molt a gust. 

Maria 

Ens va encantar. Una bella història ben narrada. Les cançons amb una veu deliciosa. Tot ideal 

per als petits i per als grans també. 

Nurieta 

Molt beeee!! El titellaire molt enginyós amb el guió, amb un missatge d'amor per la terra, i el 

cantaire Arturo Gaia un crack. Hem gaudit grans i petits. 
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