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La bona sort és pels que la busquen.  
Culpar de les coses a la mala sort o l'atzar només  
porta a la passivitat i la irresponsabilitat. 
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“L’Invisible titelles” neix al 2008, 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 20 
anys, es sent orgullós de portar el nom d’aquestes poblacions per arreu on actua amb els seus tite-
lles. 
 
El primer espectacle va ser “Els coberts de plata”( 2009) un modest homenatge a Ezequiel Vigues 
“Didó” gran mestre titellaire català. Seguirà “La veritable història del rei que tenia el nas ver-
mell” (2010) adaptació per titelles d’un conte popular català que encara avui continua en cartell i amb 
contractes signats fins el 2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al 2011, col·laborà amb la companyia de dansa contemporània d’Ana Andujar a l’espectacle 
“Spleen” estrenada a la sala Ovidi Montllor del Institut del Teatre de Barcelona on hi participà amb la 
construcció i posterior manipulació a l’escenari d’un titella de la  mida d’un humà.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
A finals del 2011 estrena “Petits Fours” un espectacle de titelles per adults, 9 monòlegs  divertits 
amb textos de diferents autors i que arrenquen somriures a dojo. L’any 2012 arriba “La divertida his-
tòria del cavaller Jordi” la llegenda de Sant Jordi des de el punt de vista de l’Invisible titelles 
Aquest 2013 ha estat el més productiu amb un espectacle per encarrec (per estrenar) sobre l’ermita 
de Mont-roig i les seves llegendes, l’estrena del conte “La fada Xiela”  i aquesta: “Una de bruixes” 
 
Construeix titelles, capgrossos  i mascares per encàrrec des de el seu taller- estudi de Mont-roig del 
Camp. Joan Reverté es membre  i vocal de la junta directiva   d’UNIMA  (Unió Internacional de la 
Marioneta) de Catalunya  
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       A la cultura popular catalana, hi ha un gran nombre de  llegendes sobre el per-

sonatge de la  bruixa,  moltes  d'elles comunes amb altres  pobles  d'Europa.                     

En l'imaginari popular, una bruixa  és una dona que practica la bruixeria , per mitjà 

d'un  pacte  amb  el dimoni, ha  aconseguit poders  sobrenaturals, que utilitza en 

benefici propi o amb finalitats malèfiques. 

       Si  bé la imatge  d’una  bruixa  és  molt variable  segons  la cultura,  al  món  

occidental  s’associa  particularment  a  una  dona  generalment lletja i vella.    La 

creença més estesa, era que les bruixes utilitzaven una escombra per anar volant 

d'un costat a un altre.   En general es creia que les bruixes volaven de nit, sovint 

amb lluna plena, ja que ambdues lluna i bruixa estaven relacionades entre si. 

Avui dia, les creences sobre bruixes han perdut protagonisme entre la població en 

general, i molta gent sol veure la bruixa com un personatge popular entranyable, 

que sol  aparèixer en  els contes infantils  o en actes  relacionats  amb les festes 

populars. 
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Detall del decorat 
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"Una de bruixes…” són dues històries diferents 
amb un comú denominador, una bruixa, lletja com 
la majoria de bruixes, però en el fons tendra. 
 
La primera de les històries:  “La bruixa de la mala 
sort" ens parla de  Sort, una bruixa malvada i ca-
pritxosa. Tant mal feia amb els seus encanteris, 
que tots l’anomenaven: "La bruixa de la Mala Sort" 
i temien que passés tan sols prop de casa seva. 
Constantment tractaven d'amagar d'ella, ocultant-
se en qualsevol lloc…  
La bona sort és  pels  que la  busquen. Culpar de 
les coses a la mala sort o l'atzar només porta a la 
passivitat i la irresponsabilitat.. 
 
 I  en la  segona de les històries: “El gat de colors”  
descobrirem tots plegats, perquè esta empipat el 
seu gat negre. Pssst..! I es que el pobre gatet li 
passen unes coses... 

En definitiva un món màgic ple de titelles, 
màgia, cançons i  danses. del qual podria ser 
que quedem embruixats. Us atreviu? 
 
Un espectacle de 45 minuts de durada ideal per 
a programar en qualsevol lloc; des del menjador 
de casa teva, fins al mismissim bosc encantat .... 

NOTA: 

En un moment de l’espectacle es demanen tres voluntaris per surtir a 

l’escenari a fer una petita col.laboració i al final son obsequiats amb una 

medalleta de “la bruixa de la sort” 
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MANIPULACIÓ I ACTOR: Joan Reverté  
CONSTRUCCIÓ TITELLES: Joan Reverté  
VESTUARI: Montse Rofes  
SO: Neus Reverté 
DECORATS: L’Invisible titelles 
TEXT:Joan Reverté 
DRAMATÚRGIA I REALITZACIÓ: Joan Reverté 
DIRECCIÓ: Joan Reverté  
TÈCNICA: titelles sobre taula i manipulació directa  
ESPAI ESCÈNIC: Teatre, Sala, interior, exteriors  
PÚBLIC RECOMANAT : Familiar + 5 anys 
IDIOMA: català o bé castellà 
DURADA DE L’ESPECTACLE : 45 minuts aprox.  
TEMPS DE MUNTATGE: 1h  
TEMPS DE DESMUNTATGE: 1h  
ESPAI MÍNIM:4 m d’ample, 3m de fons i 3m d'alt  (adaptable a espais més petits) 
AFORAMENT MÀXIM RECOMANAT: 200 persones aproximadament 

ELECTRICITAT: Calen dues preses de corrent per endoll tipus Schuko  250V/16 A  
a peu d’escenari.  
Potència 2,5 Kw/h + il·luminació 6 Kw/h (220 v) 
LLUMS I SO: L'Invisible titelles     
OBSERVACIONS: Preferible fons d’escenari negre                       

                          

 

 

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





     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 
 

Contacte: 

membre de: 


