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Espectacles especials per a la Castanyada 
Castanyada2019 

 
El pirata Cresques va de castanyada, relats dibuixats amb música 
A càrrec de Joma , relat i dibuix i Marc Egea, música 
 

Un espectacle d’il·lustració i música en directe basat en els 
personatges que es publiquen ininterrompudament des de 
fa més de trenta anys a la revista Cavall Fort.  
Joma, l’autor del còmic, dibuixa i narra les històries de 
Cresques acompanyat per la música en directe de Marc Egea. 
L’espectacle se situa en el context de la castanyada i recrea 
algunes de les imatges poètiques de l’univers del pirata 
Cresques. 
La combinació de dibuix i música recrea escenaris efímers, 
construint ambientacions en les que els públic s’hi 
capbussaran descobrint el món submergit de l’artista. 
 
 

Durada |    40 minuts 
Segment d’edat al que s’adreça |   a partir de 5 anys i per tota la família 
 

Contes de la castanyera acompanyats amb música 
A càrrec de Martina Escoda, narració  i  Francesc Bombí, guitarra 

 

 
 

Vet aquí una vegada uns relats a la vora del foc que torraven castanyes i explicaven secrets amagats al bosc. Aventures 
en plena tardor protagonitzades per  follets, caragols o bolets màgics… 
 
Durada |    50 minuts 
Segment d’edat al que s’adreça |   A partir de 3 anys, públic familiar 
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Drau    A càrrec de Titelles Naip 
 

 
 

Sinopsi 
Drau vol ser una llegenda sorgida de l’imaginari i pensada per donar una explicació a la festa popular de la castanyada, 
al mateix temps, inventa les arrels d’una població que és, ni més ni menys, VilaDrau. 
Els inicis de la història la situem a l’Imperi Romà, on segons diuen, les castanyes eren una menja destinada als patricis. 
Un esclau, en intentar tastar una castanya i ser enxampat fent aquesta terrible malifeta és condemnat a galeres. 
Per qüestions de l’atzar i en naufragar el vaixell, en Drau arriba a terres catalanes i fugint de la costa, el nostre heroi 
descobreix el Montseny. De la castanya que l’esclau portava lligada al coll en provenen tots els castanyers que avui dia 
creixen sembrats per tota les serralades. 
 
Teatre amb titelles.  
Durada |     45-50 minuts 
Segment d’edat al que s’adreça |   A partir de 2 anys, públic familiar 
 

Decorem la tardor   A càrrec d’Anna Nieto 

 
La tardor més creativa amb el taller Decorem la tardor de l’Anna 
Nieto. Les fulles cauen dels arbres per prendre vida tot 
transformant-se amb tota mena de personatges i elements propis 
d’aquestes dates...  
 
 

 
Taller de tardor 
Durada |   60 minuts 
Segment d’edat al que s’adreça |  A partir de 4 anys, públic  
                familiar 

 
 
 
 
 
i a més a més... 
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Contes de tardor, ni fred ni calor!!  
A càrrec de Jordi Tonietti, veu i guitarra 

En Jordi sempre va amunt i avall cantant cançons i explicant contes. Ara que la calor ja comença a marxar i el fred a 
poc a poc es va acostant ha regirat tots els baguls de casa buscant la roba d’abric però en comptes de roba ha trobat 
els contes de la castanyada perquè petits i grans s’arrauleixin al seu voltant per conte o una cançó. 

Contes per la castanyada 
Durada |     50 minuts 
Segment d’edat al que s’adreça |   A partir de 3 anys, públic familiar 
 


