
DISSABTE 2
HORARI	 ACTIVITAT	 LLOC
11.00	-	01.00	 MERCAT	DE	LA	BOSSA	DE	BOU

11.00	-	12.00	 CARRETADA	DE	CONTES

11.30	-	13.30	 TALLER:	UNA	CARTA	SECRETA

12.30	-	13.30	 LES	ENCANTADES

17.00	-	17.45	 DONES	D’AIGUA

17.30	-	19.30	 TALLER:	L’ESPELMA	DEL	FESLLECAT

17.45	-	18.15	 ROBATORI	A	LES	ENCANTADES

18.15	-	18.30	 A.	POPULAR:	GEGANT	DEL	BURGÀ

18.30	-	21.30	 RACONS	DE	LLEGENDA

19.00	-	20.00	 DONES	FOSQUES

20.00	-	20.15	 A.	POPULAR:	GEGANT	DEL	BURGÀ

20.30	-	21.30	 PRESENTACIONS	LITERÀRIES

22.00	-	23.00	 A.	POPULAR:	BRUIXES

22.30	-	01.30	 APAGADA	DE	MISTERI

23.30	-	00.30	 DONES	FOSQUES

00.30	-	01.00	 DONES	D’AIGUA

01.00	-	03.00	 SOMMELIER	MUSICAL

DIUMENGE 3
HORARI	 ACTIVITAT	 LLOC
10.00	-	20.00	 MERCAT	DE	LA	BOSSA	DE	BOU

10.00	-	10.45	 CASTELLS	LLEGENDARIS

10.45	-	11.00	 LA	CANTADA

11.00	-	11.45	 CLOWNTES	I	LLEGENDES

11.30	-	13.30	 TALLER:	FES	UN	PERGAMÍ

11.30	-	14.00	 RACONS	DE	LLEGENDA

12:30	-	13:30	 LA	MARE	DE	TOTES	LES	LLEGENDES

12:30	-	13:30	 SENYORA	DE	TOUS

13.45	-	14.00	 LA	CANTADA

14.15	-	15.00	 CASTELLS	LLEGENDARIS

14.00	-	16.00	 A	LA	TAULA,	A	LA	CARTA

16.00	-	17.00	 LA	MARE	DE	TOTES	LES	LLEGENDES	

16.00	-	17.00	 SENYORA	DE	TOUS

16.30	-	17.00	 CASTELLS	LLEGENDARIS	

17.00	-	18.00	 SENYORA	DE	TOUS

17.00	-	18.00	 L’HORA	DEL	LLIBRETER

18.00	-	19:30	 TALLER:	FES	UNA	LLEGENDA

18.00	-	18.30	 DONES	D’AIGUA

19.00	-	19.30	 CASTELLS	LLEGENDARIS

19.30	-	20.00	 TOUS	ÉS	LLEGENDA

Organitza:

Amb el suport de:

Sant Martí de Tous
2 i 3 de juliol 

www.festivaldellegendesdecatalunya.cat

@fesllecat
#fesllecat16
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Una carretada de contes
Han arribat dos personatges estranys acompanyats del seu 
atractiu, misteriós i inseparable carro carregat d’històries. Us 
explicaran el perquè del seu ofici, l’ofici dels Trobadors! 

Les encantades
La Periquinela i la Tuna, fades catalanes, viuen juntes. Es tro-
ben més soles que unes mussoles, estan tristes: miren la televi-
sió, juguen a la Play, mengen bolleria, patates fregides,... Fins 
que una notícia de la televisió les farà aixecar del sofà! 
Un espectacle produït amb la col·laboració del FesLleCat.

Dansa: Dones d’aigua
Coneix qui són aquests éssers mitològics amb la coreografia 
de la llegenda “La Reina de les Encantàries” amb la Compan-
yia LU’UM. 

Robatori a les encantades
Joc refrescant per a tota la família, aconsegueix el màxim de 
peces de roba de les Encantades i... Es recomana roba de bany.

Racons de llegenda
Consulta el mapa i escull les llegendes que vols escoltar... 
 
 Racó de la Cérvola (Tous)
  - Embolics de família
  - El carreter malparlat
  - La bossa de bou

 Racó de l’Encant (Stes. Creus)
  - Les dents de Bernat Calbó
  - La mà viva d’un mort  

 Racó de les Eixides Altes (Alacant)
  - La cara del moro
  - El pelleter
 Racó del Mig (La Bisbal)
  - L’olla dels valencians
  - El pou del convent
  - L’ermità en Bufumet

 Racó de Baix (Cervera)
  - L’escut de Cervera
  - El pou del Diable

 Racó del Safareig (St. Llorenç del Munt)
  - Els moneders falsos dels Òbits
  - El drac
  Tallers
-	 Fes	un	pergamí
 Recrea un permagí antic i escriu una llegenda
-	 Fes	l’espelma	del	FesLleCat
 Amb paper crea la teva espelma particular.
-	 Fes	una	carta	secreta
 Crea cartes amb un missatge invisible.
-	 Fes	una	llegenda
 petits titelles de pal per explicar alguna de les llegendes

Dones Fosques
Trobem un munt de llegendes protagonitzades per dones amb po-
ders extraordinaris. Les més populars són les bruixes, però també 
trobarem dames tan poderoses que poden ajudar-nos si ens por-
tem bé, o venjar-se si no ho fem. Dames fosques que fan, desfan, 
condemnen o salven segons els ve de gust.  

Presentacions literàries
-	Xavier	Cortadelles,	un	dels	coordinadors	de	l’última	publicació	
de	l’editorial	Sidillà	presenta	“Llegendes	d’Aigua	Dolça”	

-	Pep	 Coll	 presenta	 tres	 guies	 d’indrets	 mítícs	 i	 llegendaris	 de	
les	valls	pirineques	(Pallars	Sobirà	2010,	Ribagorça	Romànica	
2012,	i	Pallars	Sobirà	2015).	Juntes	constitueixen	una	trilogia.

Apagada de misteri
	 Entrada	-	5	eur.	al	Punt	d’Informació	del	Festival	
	 o	a	www.atrapalo.com	(aforament	limitat)
S’apaga l’enllumenat públic del nucli antic i s’il·lumina amb més 
de 6000 espelmes que marquen un recorregut amb llegendes 
catalanes de misteri teatralitzades. 
Un passatge tenebrós que culmina amb una última llegenda 
interpretada per l’actor Jordi Martínez, que convida a cremar 
neguits, angoixes i pors a La Caldera de Tous. (La llegenda final 
“La vident” ha estat escrita per Maria Senserrich).

Sommelier musical
Descansa, sopa o pren el teu refresc amb el nostre sommelier 
musical. Punxarà una selecció de cançons pensant en les lle-
gendes que omplen el Festival d’enguany. Ens explicarà aquest 
maridatge i pots fer-li peticions... 

Clowntes i Llegendes
Dos pallassos arriben preparats per a explicar i representar una 
història catalana. El principal problema sorgeix quan en Nyip i en 
Nyap no es posen d’acord amb qui ha d’explicar el conte. Els proble-
mes només acaben de començar però amb tots els entrebancs i mals 
entesos, arribaran al final de la història, potser amb un xic d’ajuda 
externa i fent alguna versió inesperada... Però ho aconseguiran.

Castells llegendaris
Un espectacle per conèixer les llegendes que ens acosten als cas-
tells de Caldes de Montbuí, de Burriach, d’Ordal i de Cabrera, 
de la mà dels actors del Col·legi de Teatre de Barcelona.

La cantada
La Coral de Sant Martí de Tous et proposa una cantada breu de 
tres llegendes, un respir per conèixer: bres per a una princesa 
negra, Sa núvia d’Algendar i Akekho ofana no Jesu.

Senyora de Tous
Visita La Casa del Teatre Nu, a dins podràs conèixer la llegenda 
de la Sra. de Tous vivint una experiència única i especial. Un 
espectacle produït amb la col·laboració del FesLleCat.

La mare de totes les llegendes
Una proposta d’humor i improvisació: La Castanya i l’Arcadi, mo-
nitors i fundadors del Casal Can Trapella tenen un somni: tenir una 
furgo i viatjar portant la cultura catalana arreu del món. El casal no 
els dóna ni per un patinet, han decidit muntar una companyia de 
joglars els “Jugajuglars” i així maten dos ocells d’un tret: fer pasta 
per la furgo i portar la cultura catalana arreu del món. 

A la taula, a la carta
La companyia Quatre de Quatre tenen un ventall de llegendes 
a la seva carta per escollir, com qui tria el menú, tria quina vols 
que t’expliquin a taula mentre dines a les terrasses del Festival.

Altaveu Popular
-	El	gegant	del	Burgà	(Tarragona - Col·lectiu Totshicaben)
 Un espectacle representat amb ombres xineses.

-		Bruixes (Andorra - An-danda-rà)
 Un espectacle creat a partir de les diferents llegendes que han 

deixat aquests personatges femenins.

L’hora del llibreter
El llibreter t’explica alguns dels llibres llegendaris, les edicions 
més antigues, les més noves o les més curioses.etc... 

Tous és llegenda
L’Esbart La Cérvola presenta un espectacle de dansa tradicional 
i teatre que parla de la immortalitat del llegat oral de la cultura 
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Entrades de l’apagada de Misteri:
Es poden comprar entrades al web del FesLleCat 
fins el 01/07/16 o al punt d’informació durant el dia 2/07/16.
L’accés no està recomanat per a persones amb mobilitat reduïda 
per la naturalesa del recorregut dins del nucli antic.
L’accés no està recomanat a menors de 13 anys. 
Els menors han d’entrar acompanyats d’un adult.
S’accedeix al recorregut en grups de 50 persones per ordre 
d’arribada a partir de la mitja hora posterior que marca l’entrada.
L’entrada conté el número per al sorteig d’1 VOL EN GLOBUS 
DE CAMINS DE VENT, imprescindible per recollir el premi.

Entrades de la Casa del Teatre Nu:
Els	espectacles	són	gratuïts	però	cal	recollir	entrada	al	mateix	
espai	perquè	les	localitats	són	limitades.

Obsequis:
•	 Emporta’t	el	Pack	Super3	presentant	el	teu	carnet	
	 de	Súper	(fins	a	acabar	existències).
•	 Si	tens	de	0	a	12	anys	demana	el	teu	Pack	Infantil	
			 gentilesa	de	Caprabo	(fins	a	acabar	existències).

Sortejos:
Es	 celebraran	 el	 dia	 3	 de	 Juliol	 i	 es	 publicarà	 al	 web	 el	
8/07/16.

Per a tots els visitants
Omplint	l’enquesta	de	valoració	s’entra	al	sorteig	de:	

•	 1	pack	de	2	entrades	per	Selva	Aventura	(circuit	de	tiroli-
nes	pels	arbres)

•	 1	pack	de	2	entrades	de	CULTRUTA	(recorregut	guiat	per	
a	conèixer	les	llegendes	del	nucli	antic	de	Barcelona)

Etiqueta #fesllecat16 
Penjant	una	foto	amb	l’etiqueta	#fesllecat16	a	facebook,	twit-
ter	o	instagram	s’entra	al	sorteig	de:

•	 1	pack	de	2	entrades	per	Selva	Aventura	(circuit	de	tiroli-
nes	pels	arbres)

•	 2	packs	de	2	entrades	de	CULTRUTA	(recorregut	guiat	per	
a	conèixer	les	llegendes	del	nucli	antic	de	Barcelona)

L’organització es reserva el dret de suspendre o alterar l’horari dels actes recollits en aquest programa per qualsevol causa o situació no prevista. 
Tots els actes del Festival estan organitzats per l’Ajuntament de Sant Martí de Tous en col·laboració amb l’Associació cultural “ésLlegenda”.
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popular amb les llegendes i els capgrossos de la vila: La Sra. 
de Tous, El Torrent Cavaller, la Cérvola Blanca i el Panna.
(Llegendes recollides per Elisa Vidal adaptades per aquest espectacle).


