
Divendres 3 de juliol
18.00h - Als carrers del poble
LES LLEGENDES VISITEN 
LES ÀVIES I ELS AVIS
DE TOUS
Els personatges de les Llegendes de Tous 
obriran el festival passejant pel poble i visitant 
els avis i les àvies del municipi. Ells són la 
memòria del nostre poble, els que han transmès les històries. 
Aquest any, a més, i d’una manera molt especial, volem dedicar-los 
tot el nostre suport i escalf. 

20.00h, a l’Església 
Concert de llegendes
DAVID MURGADAS I 
ÀNGEL NÚÑEZ:
“DESMUNTANT LLOBET”
Conegut arreu com a concertista i compositor, 
les obres de Miquel Llobet (1878-1938) continuen 
omplint el repertori guitarrista actual. Les seves harmonitzacions 
de cançons populars catalanes són un referent de l’estil i l’estètica 
de l’època. David Murgadas i Àngel Núñez han adaptat i versionat 
cançons originals per a guitarra amb diferents instruments: tiorba, 
guitarra barroca, guitarra clàssica i guitarra flamenca, afegint 
elements que la cultura popular actual ens dona constantment, i 
amb elements sonors heretats de l’època barroca espanyola i 
francesa.
PREU: 8€
Patrocina: Vi’vint

22.15h - 23.15h - 00.15h - 01.15h
A l’Espai Llegendes (entrada per les voltes)
L’APAGADA:
TOUS ÉS MISTERI
El poble apaga l’enllumenat públic i s’il·lumina tot 
el nucli antic amb milers d’espelmes que marquen el recorregut. 
Aquest és el moment en què els habitants de Sant Martí de Tous 
són els protagonistes de la nit. Enguany, l’espectacle s’ha hagut de 
redefinir per causa de la incertesa que vivim. Els actors i les 
actrius prendran la paraula per explicar el misteri que envolta les 
llegendes de Tous. Al peu del castell i l’Església, viurem l’arrel de 
les històries que encara guarden les pedres que ens envolten i que 
han arribat fins avui.
PREU: 8€
Patrocinen: Respira i Raona

Dissabte 4 de juliol
11.00h - 12.00h - 13.00h
A la Plaça de l’Ajuntament
(entrada pel carrer carretera)
Espectacle de llegendes a la plaça
XIP XAP TEATRE:
“EL REPÒS 
TRANSHUMÀNCIA”
La transhumància és la migració estacional dels ramats a la 
recerca de les pastures, allà on n’hi hagi segons l’època de l’any, i 
des de sempre ha estat un vehicle per a transmetre nombroses 
històries. Pastures a la muntanya a l’estiu i pastures a la plana a 
l’hivern. Els nostres pastors porten el seu ramat allà on el públic 
està reunit, per gaudir del teatre al carrer.
PREU: 4€
Patrocina: Hospital Veterinari de Catalunya

17.00h - 18.00h - 19.00h - 20.00h - Al Castell de Tous
CIRCUIT DE LLEGENDES AL CASTELL
Cinc espectacles en un sol recorregut per un indret únic.  

LA COMPANYIA DEL PRÍNCEP TOTILAU: 
“EL MEU AMIC BRUTUS” 
L'os Brutus i els seus amics humans, el 
músic Farigola i els pagesos na Maria 
Núria i n'Arbuló, vindran des de les 
muntanyes del Pirineu a explicar-nos la 
llegenda "En Joan de l'os". La coneixen de 
primera mà, perquè l'os en qüestió no és altre 
que el rebesavi del Brutus... 
Patrocina: Espai Gastronomia

GALIOT TEATRE: 
“EL BAVASTELL ANTIC”
Un rei que regna en una gran vall 
decideix, un bon dia des del seu castell, 
expulsar un pobre pagès que no ha pagat els 
deutes de les terres. Escapat amb una antiga 
carreta i un conjunt de velles finestres de casa seva, construeix un 
petit teatret ambulant amb què començarà un viatge per diferents 
pobles, explicant les aventures del seu antic reialme.
Patrocina: AgroClaramunt

LES TREMENTINES: “D’ONA D’AIGUA”
El seu rostre solia ser borrós, però els 
homes, en nits de lluna plena, els que 
podien veure-la, la veien amb un cos jove 
i elegant, la veien dansant plegada, 
entregada a la vida...D'ona d'aigua és una 
posada en escena d'un cos femení lligat al 
record d'una historia llegendària. La ballarina 
Júlia Martínez ens presenta el seu projecte per encarar un 
encàrrec que el festival sempre fa a algun creador: l’escenificació 
coreogràfica del personatge llegendari de les dones d’aigua. 
També hi participen l’Anna Vila al disseny de so i la Paula Azul a 
l’escenografia.
Patrocina: Manutec

L’ESTENEDOR TEATRE:
“CONTES DE LA MEDITERRÀNIA”
Un vell mariner, amb l’ajut d’uns barrets i 
d’uns quants titelles, ens explicarà la 
rondalla mallorquina d’aquest recull. 
L’Estenedor Teatre és una companyia amb 
una trajectòria marcada per reptes professionals 
i artístics. Una realitat molt versàtil que ha 
construït un discurs i un estil propis, gràcies als més 
de 30 espectacles i més de 35 anys d’història.
Patrocina: Botton Igualada

CORRANDES SÓN CORRANDES: 
“CANÇÓ FUGAÇ”
La il·lusió d’una cançó creada a l’instant, 
seguint la poètica i músiques tradicionals, 
és el pol d’atracció d’aquesta proposta. 
Els cantadors canten amb diferents tonades 
tradicionals de la Catalunya Vella per provocar emocions amb la 
paraula, el so i el gest. Aquests atrevits generaran sorpresa a cada 
instant, a cada vers rimat, a cada estrofa cantada per tal de cantar 
la memòria del passat, el present observat i el desig del futur. 
Patrocina: Cal Codina

PREU: 6€ (tot el circuit)

22.15h - 23.15h - 00.15h - 01.15h
A l’Espai Llegendes (entrada per les voltes)
L’APAGADA: TOUS ÉS MISTERI
El poble apaga l’enllumenat públic i s’il·lumina tot el nucli antic 
amb milers d’espelmes que marquen el recorregut. Aquest és el 
moment en què els habitants de Sant Martí de Tous són els 
protagonistes de la nit. Enguany, l’espectacle s’ha hagut de 
redefinir per causa de la incertesa que vivim. Els actors i les 
actrius prendran la paraula per explicar el misteri que envolta les 
llegendes de Tous. Al peu del castell i l’Església, viurem l’arrel de 
les històries que encara guarden les pedres que ens envolten i que 
han arribat fins avui.
PREU: 8€
Patrocinen: Respira i Raona

Diumenge 5 de juliol 
11.00h - 12.00h - 13.00h
A la Plaça de l’Ajuntament
(entrada pel carrer carretera)
Espectacle de llegendes a la plaça
DUET DAURA: “HISTÒRIES 
I MELODIES DEL PIRINEU”
El Duet Daura, format per la Pilar Planavila i l’Ivan 
Caro, ens ofereix un espectacle en el qual donen 
a conèixer al públic familiar diferents històries i melodies 
tradicionals, molt conegudes al territori pirinenc. A més, ens 
faran conèixer diferents instruments de muntanya. 
El Duet Daura presenta un espectacle en què la tradició oral 
i les cançons es troben per fer arribar al públic familiar la màgia 
de les llegendes que habiten el nostre territori...
PREU: 4€ 
Patrocina: Ca la Noia

17.00h - 18.00h - 19.00h - 20.00h - Al Castell de Tous
CIRCUIT DE LLEGENDES AL CASTELL
Cinc espectacles en un sol recorregut per un indret únic. 

EL SOMNI DEL DRAC: “L’AGÈNCIA SECRETA DE LES PARAULES”
El somni del drac s’ha proposat acompanyar 
a petits i grans a descobrir el món de la 
glosa, cantar improvisant els versos en el 
mateix moment que es canten. La Marta 
Rius i en Guillem Balaz ens donen la 
benvinguda al principi del recorregut dins 
del jardins del castell; un recorregut que ens 
guiarà per diferents mons de llegenda.
Patrocina: Espai Gastronomia

TITELLES VERGÉS: 
“EL FAR DE SANT SEBASTIÀ”
La Companyia Titelles Vergés, una autèntica 
llegenda del teatre de titelles, ens presenta 
l’aventura que va viure l’Agustinet al Far de 
Sant Sebastià. Una història de putxinel·lis 
interactiva, fresca i divertida, interpretada dins
un preciós castellet, per aquesta companyia 
que enguany ha complert cent deu anys d’història.
Patrocina: AgroClaramunt

CIA. SIFÓ: “LLOBA”
La Marta Gorchs, artista multidisciplinar, 
que ha dirigit i coreografiat espectacles 
de circ i ha participat com a actriu en 
diferents companyies de teatre de titelles, 
teatre gestual i dansa teatre, ens presenta 
aquesta creació que s’estrena al festival. 
Una peça de narració oral i arts del moviment 
inspirada en el conte suahili “la dona lleopard” i creada per ser 
representada en espais públics. Mai desafiïs una dona, 
si no estàs segur de voler veure de què és capaç.
Patrocina: Manutec

LO SACAIRE DEL LLOBREGAT: 
“LA BOSSA DE BOU”
Lo Sacaire del Llobregat, que arriba a la 
plaça d’un poble, amb el seu Sac de 
Gemecs, anuncia la seva presència i 
davant la gent, tot convocant el públic, 
clama i reclama les bondats de la història que 
ha vingut a contar. Quan comença a explicar la 
història, la fa de tal manera que captiva a petits i grans 
amb la seva energia i els seus trucs d’actor.
Patrocina: Botton Igualada

TARTA RELENA: “ORA PRO NOBIS”
Aquest duet femení explora acappella les 
sonoritats de diferents estils musicals en 
un repertori que va des de les músiques de 
tradició oral fins a cançons d’autor de la 
Mediterrània. Els timbres diferents de les dues 
s’enllacen i flueixen en un directe que arrenca 
amb una atmosfera litúrgica i solemne per mutar cap a colors 
més festius, salpebrats amb bases rítmiques electròniques.
Patrocina: Cal Codina

PREU: 6€  (tot el circuit) #del legendeswww.l legendes.cat

Organitza:

Amb el suport de:

Agraïm la col·laboració a:
Tritall · Tallers Queraltó · Escola canina Cave Canem · Ateneu de Tous · Bar Don Paco
Frabel · Masia Cal Mestre · Tegomar · Global Salut · Rivisa Calvet · Construccions Vidal's
Temps de vins · Marca't · Fruits Secs Tousec · Parròquia de Tous · Esbart la Cérvola
i a tots els voluntaris i voluntàries que fan possible el festival

Patrocinadors:

Empreses col·laboradores:

Festival associat: En col·laboració:

Mitjans col·laboradors:



Activitats paral·leles 
durant el festival
CIA PAGANS :
“PARAULES QUE TRENQUEN OSSOS”

Paraules que trenquen ossos és un espectacle multidisciplinari, 
a mig camí entre el teatre itinerant de carrer, l’espectacle de 
narració i la instal·lació artística, que pretén, fent ús també de 
telèfons mòbils, endinsar-se a l’univers de les llegendes 
i rondalles tradicionals catalanes i que es planteja el dubte 
de si avui en dia la narració oral tradicional és quelcom 
que s’ha de fer valdre.

Aquesta proposta s’estrenarà el mes de novembre a la
Fira Mediterrània. La companyia aprofitarà el festival per 
finalitzar la seva creació i fer alguns primers passis 
exclusius per a voluntaris.
Amb el suport de: Fira Mediterrània

RECERCA DE LLEGENDES
PEL NUCLI ANTIC

Aquest any, l’ajuntament de Sant Martí de Tous ha repartit, per 
diferents racons del nucli antic, diverses il·lustracions de 
llegendes dibuixades per l’artista Assumpta Codina. Us animeu a 
buscar-les totes? Hi trobareu el Panna, la Senyora de Tous, el 
Torrent Cavaller, La Mare de Déu de Sentfores, La Cérvola Blanca 
i La bossa de bou. 

Trobeu-les, descobriu-ne les històries, fotografieu-les i 
compartiu-les amb l’etiqueta #dellegendes. Participareu en el 
sorteig de diverses activitat i obsequis. Més informació a les 
xarxes socials.

Dimecres 15 de juliol
19.00h - A l’Espai Llegendes
(entrada per Les Voltes)
Espectacle de llegendes a la plaça
EUDALD FERRÉ:
“EL FAUNE, EL DRAC I EL DIMONI”
Un calderer ambulant ven per fires amb el seu ajudant. 
Per tenir clientela explica aventures de personatges diversos. 
Li agrada xerrar i, de seguida, 
els contes que narra van a 
parar al món màgic i misteriós. 
Les històries tenen a 
veure amb 
peripècies 
estranyes en 
què, diuen, 
s’han trobat.

PREU: 6€

Dissabte 18 de juliol
20.00h - A l’Espai Llegendes
(entrada per Les Voltes)
Concert de llegendes
ARNAU OBIOLS: 
“TOST”
Tost és un projecte 
musical en què Arnau 
Obiols canta les cançons 
que ha après de les 
padrines del Pirineu i de la 
recerca duta a terme pel 
territori d’alta muntanya. 
En aquest solo, un ritu íntim 
i personal, toca la bateria i altres 
instruments de percussió, barrejats 
amb sons electrònics, en un art nou i primitiu alhora que 
transporta els oients al Pirineu ancestral.

PREU: 8€
Patrocina: Crea2

Dimecres 22 de juliol
19.00h - A la Plaça de l’Ajuntament
(entrada pel carrer Carretera)
RACONS DE LLEGENDA
Els racons de llegenda és un dels moments més esperats del 
festival i enguany no podia faltar. Tres racons amb tres narradores 
de tres punts diferents dels Països Catalans. Acosteu-vos a 
escoltar les diferents històries i les riques varietats 
que ens ofereix la nostra llengua.
1. Racó de les Illes Balears, amb Marina Collado
2. Racó del País Valencià, amb Marina Mulet
3. Racó del Principat, amb Mònica Torra

PREU: 6€
Patrocina: Raona

Dissabte 25 de juliol
20.00h - A l’Església 
Concert de llegendes
CORAL NOCTES:
“LES HISTÒRIES 
ES FAN MÚSICA”
Aquest cor, format per joves 
estudiants de cant d’arreu 
del país, ens ofereix un 
concert creat especialment per 
al festival amb peces populars dels 
Països Catalans. Des de sempre la cançó 
ha sigut un vehicle de comunicació 
d'històries i llegendes, aquest concert ens farà viatjar pel nostre 
llegat més antic a través de la qualitat d’unes veus ben joves.

PREU: 8€
Patrocina: Respira

Un estiu ple de Llegendes...COVID-19:
Normes de seguretat per a les representacions
del Festival de Llegendes de Catalunya

IMPORTANT: Cal venir amb l’entrada.
Entrades anticipades a: www.llegendes.cat

1- S’obriran les portes 15 minuts abans de la 
funció per tal d’anar acomodant al públic 
esglaonadament. 

2- L’organització assignarà els seients al 
públic a mesura que vagin arribant. 

3- És obligatori venir amb mascareta i dur-la 
posada durant la representació.  

4- És obligatori rentar-se les mans a l’entrada 
amb gel desinfectant. 

5- Les entrades i sortides del públic es faran 
de forma esglaonada, mantenint les distàncies 
de seguretat i seguint en tot moment les 
indicacions de l’organització.

6- Els adults hauran de ser responsables 
dels seus infants a càrrec en tot moment.
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