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NOU espectacle cia. Matito

Us presentem la nova aventura del mandrós

Matito, que té la capacitat d'atrapar el públic

infantil així com l'adult, gracies a la seva

simpatia i poca vergonya.

Un clàssic de la tècnica del titella de guant per

a tots els públics



Sinopsis:

Matito viu, com sempre, enfeinat en no fer res. Feliç amb la seva

amiga l'ovella i content de canatar-li a la vida jeient sota l'olivera. Però

sempre li passa alguna cosa que el fa actuar, un dia desapareix la seva amiga.

Gent de poca consciència per augmentar la seva fortuna li amarguen

l'existència. Matito emprèn un viatge en busca de l'ovella, es perd a dins la

ciutat, veu que la gent està trista i no la troba per cap costat.

Matito descobreix que l'ovella és a dins d'una fàbrica d'abrics. Què li

passarà? El Matito coneixerà els obrers i obreres de la fàbrica amenaçat pels

guàrdies -rates del patró el temible llop. Sense voler-ho el Matito es

convertirà en un heroi contra l'explotació i la sobre-producció. Amb els seu

inseparable bastó alliberarà l'ovella i ho capgirarà tot del Daltaabaix!

Una divertida aventura amb l'humor fresc, irreverent i alegre del Matito on

descobrirem l'art de viure sense fer res.



Idea i creació: Arnau Colom

Direcció: Carlos Gallardo

Actriu: Clara Algaba

Titellaire: Arnau Colom

Composició de cançons i lletres: Arturo Gaya

Banda Sonora: Xavier Bordera

Escenografia: Arnau Colom

Disseny i construcció titelles: Arnau Colom

vestuari i titelles:  Clara Algaba

Producció: cia. Matito i Maria Rueda 

Fitxa artistica



CIA. MATITO
Matito és una companyia de teatre de titelles

creada l’any 2016 per Arnau Colom

Recasens, llicenciat en Art Dramàtic a l’Institut del

Teatre de Barcelona.

Els espectacles de la Companyia són fidels a

l'essència del teatre de titelles íntim,

excèntric i popular. La Companyia compta amb un

equip nou en cada espectcale per trobar

la forma dramàtica adequada, diferent i original.

Entre els anys 2016 i 2020 han creat 3 espectacles

de titella de guant amb el Matito com

a personatge principal i que ha acabat donant nom

a la Companyia, que actualment està

treballant en la creació de nous formats, nous

espais, nous continguts, per continuar oferint

espectacles vius, propers i artesanals...



Temps muntatge: 2 hores

Temps desmuntatge: 1hora 30 min

Espai mínim escènic: 5m x 5m

L'espai ha de ser pla i llis. Interior o exterior.

Presa de corrent: 220v.

La Companyia es fa càrrec dels equips de so i llum.

2 PA'S

1 Monitor d'escenari

Taula de so

Microfonia inal-làmbrica

8 PC'S frontal.

4 Contras.

OBSERVACIONS

TÈCNIQUES



COMPANYIA MATITO

MARIA RUEDA

espectacles@embarral.com

TEL:627 46 12 40
WWW.MATITO.CAT


