Cobla dirigida per:

Eduard Prats

Flabiol i tamborí

Mariona Llenas

Tibles

Pau Ponsetí i Andreu Sabeña

Tenora

Marc Méndez

Trompetes

Hèlvia Aragonès, Elisabet Jiménez,
Ferran Jiménez i Lídia Rodríguez

Trombó

Enzo De Grado

Fiscorns

Oriol Pou, Lluís Prats i
Lluc Vizentini

Presenta:

Guitarra i Caixa Xina

Sr. Joaquim Coll i Sra. Enriqueta Giró

Tallerista i voluntària de tallers Alícia Hornillos i Esperança Espinós (taller
Maquillatge i vestuari

Carme Mejías

Apuntadora

Nuri Dalmau

Amb la companyia titellaire
L e s Ro m a n c e r e s

Esco la de Mú si ca Mun ici pal Co nr ad Sa ló
A j u d an t s d e P ro du c c ió

Agraïm ent s

La Residència Geriàtrica
Municipal Zoilo Feliu

El drac de
les
Gavarres

Residència Geriàtrica Municipal Tots els treballadors i persones grans que han
Zoilo Feliu
col·laborat en aquest projecte
Escola Municipal de Música
Conrad Saló

Eduard Prats per la seva gran implicació

Ajuntament de La Bisbal
d’Empordà

El Mundial

Voluntaris

Alumnes de la UEC

Lloc: El Mundial
Dia: 28 de maig del 2019

Escoles de La Bisbal d’Empordà Joan de Margarit, Mas Clarà, Cor de Maria
i L’Empordanet

Hora: 11.00

EL DRAC DE LES GAVARRES

EL DRAC DE LES GAVARRES

Directores:

Mar Lavado i Mireia Punsí

Fa molt de temps va passar que un dia el foc va fer

Adaptació Teatral Titellaire

dels Centfocs, Llegendes de la Gavarres” escrit per Xavier

créixer la terra i van néixer les Gavarres. Durant

Cortadelles i il·lustrat per Albert Llenas.
Un projecte ben complert

anys no va poder arrelar-hi cap planta perquè

La idea de crear una obra de teatre per titelles sorgeix del taller de
lectura on es llegien Les llegendes de les Gavarres.
Això va fer que ens engresquéssim a fer una formació titellaire

quan són joves com que sempre cremen, no hi ha res

anomenada “Les Romanceres”.
Les titelles, decorats i vestuari han estat elaborats per les persones grans
del geriàtric en el taller de manualitats i el taller de costura.
En el taller de psicoestimulació hem preparat i estudiat el diàleg
dels protagonistes de la història.
El projecte s’enriqueix amb la relació entre entitats del poble i pren més
sentit amb la relació intergeneracional que teixim amb L’escola de

que pugui viure a les muntanyes (…) Tret d’una
bèstia repugnant que a la vegada ens deixarà

R e par t i m e nt

descobrir la seva tendresa.
Drac

Sra. Quimeta Parals

Tarongina

Sra. Rosa Pascual

Conrad

Sr. Pere Roig

Narradores

Sra. Nuri Serrats, Sra. Núria Llenas
i Mireia Punsí

Titellaires

Olga Albalate, Mar Lavado, Mònica
Fontanet i Sra. Teresa Queralt

Esperem que gaudiu de l’espectacle!

En nom d e l e s Ro m a n c e r e s

P roj e c te

L’obra de teatre és una adaptació d’una llegenda del llibre “El poble

