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L’espectacle: 
 

 

Apropar als infants el meravellós món dels   contes,    

històries o rondalles, és sens dubte introduir-los en un 

viatge imaginari farcit d’experiències i sensacions. 

“L’Invisible titelles” en aquesta producció també        

emprenem un viatge fantàstic al fons del mar,  amb una   

història senzilla però d’una profunditat  aclaparadora, i 

que  és molt adient per treballar amb els nens els       

valors. I als adults ens pot fer pensar, en lo important 

que és tenir amics per compartir les coses... de què ens 

val tenir moltes coses materials si no podem gaudir-les 

amb els amics? I és que, al final, la felicitat no és una 

meta... és un camí. 

 

 Tot partint d'una adaptació del conte de Marcus Pfister 

El peix irisat, hem construït un espectacle on un somni 

de la Caterina és converteix en un viatge en vaixell i en 

submarí. on coneixerem uns personatges marins. Entre 

tots ells coneixerem la història d'un peix, el més bonic 

del mar, ja que el seu vestit d'escates porta tots els    

colors de l'Arc de Sant Martí. Els altres peixos              

admiraven les seves precioses escates tornassolades,                  

l'anomenaven " El Peix Irisat". 

 

“Peix, peixet” pot anar dirigit a un ampli sector de      

públic, des dels tres anys fins als  100 anys. 



 “L’Invisible titelles” neix al 2008,  i és el nom artístic que utilitza en Joan Reverté com a titellaire solista en els seus         
espectacles. Tarragoní de naixement i resident a Mont-roig del Camp des fa quasi 22 anys, se sent orgullós de portar el 
nom d’aquestes poblacions per arreu on actua amb els seus titelles. 
Al llarg de tots aquests 7 anys i des de el primer espectacle “Els coberts de plata” (2009) Passant per “La veritable història 
del rei que tenia el nas vermell” (2010) una adaptació per titelles d’un conte popular català que encara avui continua       
arreplegant nombrosos èxits. Ha fet varies col·laboracions com l’any 2011, amb la ballarina alacantina Ana Andujar a     
l’espectacle “Spleen” . 
 

 
Fins  al dia d’avui un total de 10 produccions entre espectacles per nens o per públic adult . El últims, “Me llaman Perla  
Preciosa “ per adults i aquest “El follet, el gat i el pastisser”. 
 
Actuacions per tot el territori espanyol durant tots aquest anys  i cofundador de la Cia Encaixats  on també aporta la seva 
creativitat. Construeix titelles, capgrossos  i mascares per encàrrec des de el seu taller- estudi de Mont-roig del Camp.  
 

La companyia: 



MANIPULACIÓ: Joan Reverté  
VESTUARI: Montse Rofes  
ESCENOGRAFIA: L'Invisible titelles 
LLUMS I SO: Neus Reverté 
TEXTOS: Joan Reverté 
DRAMATÚRGIA I REALITZACIÓ: Joan Reverté 
DIRECCIÓ: Joan Reverté  
TÈCNICA: titelles manipulació directa  
ESPAI ESCÈNIC: Teatre, Sala, interior, exteriors  (Consultar exteriors) 
PÚBLIC RECOMANAT : públic familiar 
IDIOMA: català o bé castellà 
DURADA DE L’ESPECTACLE : 40 minuts aprox.  
TEMPS DE MUNTATGE: 1'30 a 2h aprox. 
TEMPS DE DESMUNTATGE: 1h aprox 
ESPAI MÍNIM:4 m d’ample, 3m de fons i 3m d'alt  (consulteu  mides mes petites) 
AFORAMENT MÀXIM RECOMANAT: 200 persones aproxiamadament 

ELECTRICITAT: Calen dues preses de corrent per endoll tipus Schuko  250V/16 a 
l’escenari.  
Potència 2,5 Kw/h + il·luminació 6 Kw/h (220 v) 
 
ALTRES:  A ser possible tela negra al fons de l’escenari     
               Lloc per estacionar vehicle (monovolumen)   
               Ampolles d’aigua 
               Espai per canviarse de roba   

                                             Consulteu la possibilitat d’adaptar l’espectacle al vostre espai i condicions tècniques 

Fitxa tècnica : 





Contacte: 

Joan Reverté  
 
Correu:     invisibletitelles@gmail.com 
URL web:  http://invisibletitelles.ppcc.cat 
    
telf: 977838293 – mòbil: 646287914 
 
Adreça: c/Reial 3,  
Mont-roig del Camp 43300 
Tarragona 
 


