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DISSABTE
HORARI	 ACTIVITAT	 LLOC
11:00	-	01:00	 MERCAT	DE	LA	BOSSA	DE	BOU	

11:00	-	12:00	 RONDALLES	AL	SAC	

12:15	-	13:15	 EL	CARRERÓ	DE	LES	BRUIXES	

17:00	-	17:45	 DONES	D’AIGUA	

17:45	-	18:15	 ROBATORI	A	LES	ENCANTADES	

18:30	-	21:30	 RACONS	DE	LLEGENDA	

19:00	-	20:00	 VIATGE	ESTRAFOLARI	

22:30	-	01:30	 APAGADA	DE	MISTERI

23:00	-	01:30	 SOMMELIER	MUSICAL	

00:00	-	00:20	 DONES	D’AIGUA	

DIUMENGE
HORARI	 ACTIVITAT	 LLOC
10:00	-	20:00	 MERCAT	DE	LA	BOSSA	DE	BOU	

10:00	-	10:45	 CASTELLS	LLEGENDARIS	

11:00	-	11:45	 EL	GRAN	LLIBRE	DE	LES	HISTÒRIES	

11:00	-	12:00	 LLEGENDES	ADULTERADES	

11:30	-	12:05	 SENYORA	DE	TOUS	

11:30	-13:30	 RACONS	DE	LLEGENDA	

12:30	-	13:05	 SENYORA	DE	TOUS	

13:00	-	14:00	 LLEGENDES	ADULTERADES	

14:00	-	14:45	 CASTELLS	LLEGENDARIS	

14:00	-	16:00	 A	LA	CARTA:	LLEGENDES	A	TAULA	

16:00	-	16:45	 DONES	D’AIGUA	

17:00	-	18:15	 ALTAVEU	POPULAR	

17:00	-	17:35	 SENYORA	DE	TOUS	

18:30	-	19:15	 CASTELLS	LLEGENDARIS	

18:30	-	19:05	 SENYORA	DE	TOUS	

19:30	-	20:00	 TOUS	ÉS	LLEGENDA	



Lo Sacaire
Un trobador serà l’encarregat d’explicar-nos la llegenda de 
“La Bossa de Bou”, una llegenda de la població que dóna 
nom al mercat i que es podrà veure al llarg del carrer.

El carreró de les bruixes
Han fet fora les bruixes de tots els pobles de Catalunya i s’han 
instal·lat a El Carreró de les Bruixes de Cervera. A cada casa 
n’hi viu una, però s’ha de ser professional. La Bruixa Estruga 
arriba amb intenció de quedar-s’hi, a diferència de les altres 
ella canta òpera. Com s’ho farà?

Dansa: Dones d’aigua
Coneix qui són aquests éssers mitològics que són protagonistes 
de moltes zones  de Catalunya.
EDT - Coreografia de les Encantades (no en la sessió nocturna)
LA OTRA ESCENA - Coreografia sobre la llegenda 
de les Dones d’Aigua de la Vall de Ros.

Robatori a les encantades
(es recomana roba de bany)

Joc refrescant per a tota la família, aconsegueix el màxim de 
peces de roba de les Encantades i... 

Racons de llegenda
Escull, descobreix i escolta llegendes en diferents punts de la 
població. 
 
 Racó de l’Encant (Valls)
  - Robafaves
  - El tresor del Pati
  - El cavaller i el monjo

 Racó de la Mina (Alguer)
  - Genarí
  - El capità Cirorí

 Racó Eixides Altes (Vall de Castellbò)
  - El tresor del diable
  - El burot i la tupina

 Racó del Mig (Caldes de Montbui)
  - La fada del campanar
  - L’origen de l’aigua termal

 Racó de Costa (Tossa de Mar)
  - La nimfa Tossa
  - Els treballs de Can Traca

 Racó del Safareig (S. Martí de Tous)
  - La pedra de la bruixa
  - El ruc tossut
  - Un murri espavilat

      Viatge estrafolari
Un noi de ciutat amb novell títol de doctor és destinat als Piri-
neus. Avui explica al públic algunes de les seves vivències per les 
valls pirinenques. Espectacle a partir de textos de Jesús Moncada 
i dels reculls de llegendes de Pep Coll (Muntanyes maleïdes i 
Quan Judes era fadrí i sa mare festejava)      

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 in-
terpretada per l’actor Isak Férriz, que convida a cremar els seus 
neguits, angoixes i pors a La Caldera de Tous.
La llegenda final “La Beatriu i el portal maligne” ha estat escrita 
per Paula Colobrans.

Sommelier musical
Descansa, sopa o pren el teu refresc al Safareig amb el nostre 
sommelier musical, té una selecció de cançons pensades amb 
les llegendes que omplen el Festival d’enguany. Ens explicarà 
aquest maridatge i pots fer-li peticions...     

El gran llibre de les  
      històries imaginades... 
de les tradicions
La Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA ofereix la història 
d’aquest gran llibre, protagonista d’aquest espectacle basat en 
històries tradicionals i festes de Catalunya.  Un llibre que por-
ta la narradora sota el braç juntament amb una maleta plena 
d’elements com ara bastons i espardenyes... 

Castells llegendaris
Un espectacle per conèixer les llegendes que ens acosten 
als castells de Gòsol, de Florejacs, de Folc i Sa Torre Llufada 
de la mà dels actors del  Col·legi de Teatre de Barcelona.

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

Llegendes Adulterades
Dos actors del Col·lectiu La Santa, cansats d’explicar les llegen-
des correctament, han començat a manipular-les, la llegenda de 
Sant Jordi ja ha passat per les seves mans i ja està adulterada. 
Vine i escolta’n la resta...

A la carta: llegendes a taula
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.

Altaveu Popular
LES 4 BARRES (Bigues i Riells - FEM BIR)
Representació de la llegenda que explica la senyera catalana.

LA DONA D’AIGUA (Bigues i Riells - FEM BIR)
Un espectacle sobre una llegenda d’aquest ésser mitològic de 
la zona.

UN MENJAR CELESTIAL (Agramunt, GRUP ESCÈNIC AGRAMUNTÍ)
L’espectacle narra l’origen dels coneguts i tradicionals torrons a 
través d’una velleta, la seva protagonista.

Tous és llegenda
L’Esbart La Cérvola presenta un espectacle de dansa popular i 
teatre que parla de la immortalitat del llegat oral de la cultura 
popular amb les llegendes i els capgrossos de la vila: La Sra de 
Tous, El Torrent Cavaller, la Cérvola Blanca i el Panna.
(Les llegendes adaptades en aquest espectacle han estat recolli-
des per Elisa Vidal)
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Apagada de Misteri: 
Es poden comprar entrades al web del FesLleCat fins el 
03/07/15 o al punt d’informació durant el dia 4/07/15.
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 nit a l’Hotel Lle-
gendes, imprescindible per recollir el premi.

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	5	de	Juliol	i	es	farà	saber	al	web	a	partir	
del	dia	10.

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

•	 1	pack	de	2	entrades	per	a	Selva	Aventura	(circuit	pels	
arbres)

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

•	 1	vol	en	globus	gentilesa	de	Camins	de	vent

Per als assitents a l’Apagada de Misteri: 
Comprant l’entrada s’entra al sorteig de:

• 1 nit a l’Hotel Llegendes de Girona Catedral**** 

Etiqueta #jofesllecat 
Penjant	una	foto	amb	l’etiqueta	#jofesllecat	a	facebook,	twitter	
o	instagram	s’entra	al	sorteig	de:

•	 1	nit	a	l’Hotel	Llegendes	de	Girona	Catedral****
•	 1	pack	de	2	entrades	de	CULTRUTA	(recorregut	guiat	per	

a	conèixer	les	llegendes	del	nucli	antic	de	Barcelona)

Infantil

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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