


La història de la Princesa i el drac, amb cavaller inclòs, ens 
acompanya des de fa molts anys, concretament des de 1988, any en
que vàrem dur a terme la primera posada en escena. La versió que 
presentem ara, gaudeix, o això creiem nosaltres, de quatre bons 
ingredients:
La gràcia i la frescor dels simples i sempre efectius titelles de 
cachiporra.
Música tradicional excel·lentment interpretada en viu amb singulars i 
emblemàtics instruments, un luxe cada cop més difícil d’escoltar i de 
veure.
Una interpretació lúdica, festiva i desbaratada, realitzada per tres 
experimentats titellaires (dos actors i un músic).
Un preciós disseny de ninots i escenografia, creats per Ricard Monrós i 
inspirats en el còmic i en la arquitectura curvilínia de Gaudí.

Només queda per afegir la dita del conte, que la té, i que pretén ser: La 
imaginació i els jocs són, la majoria de les vegades, un poderosa eina 
per trastornar i subvertir allò que no ens desagrada.

La música acompanya sempre els nostres moñacos, que és així com 
anomenem les titelles a l’Aragó.

Sinopsi



La companyia
Portem més de trenta anys 
recorrent camins amb els 
nostres ninots, fent titelles i 
música pels carrers, places, 
teatres i carpes. El nostre 
teatre és sempre per a tots: 
Per als infants, tractats com a 
persones sensibles i 
intel·ligents, i per als adults 
que encara guarden dins seu 
un espai per a la tendresa i el 
joc festiu del teatre. Hem 
editat vuit discs, sis llibres i 
hem creat una trentena llarga 
d’espectacles que hem portat 
arreu de més de trenta països 
per tot el món, recollint 
nombrosos premis i 
reconeixements, l'últim a la 
Fira de titelles de Lleida 
2016, Drac d'or a la millor 
dramatúrgia.
L'any 2009 vam rebre el Premi 
Nacional de Teatre per a la 
infància i la joventut.

Solem pensar que la nostra 
millor actuació sempre serà la 
propera.



FITXA ARTÍSTICA

Guió i direcció: PACO PARICIO
Disseny i escenografia: RICARD MONRÓS
Construcció ninots: MARGARITA ALCOBÉ

MARIO PEINADO
MATIAS DE ARRIBA

Vestuari i costura: MERCE VILADROSA
Secretària: ANA TERE PEDRÓS
Producció: MARTA PARICIO
Joglar-titelalire: PACO PARICIO

EVA PARICIO ó MÓNICA CORDOMÍ
Joglar-music: ÁNGEL VERGARA



FITXA TÉCNICA

Escenari
Amplada 8 m. 
Fons: 6 m.
Alçada: 3’10 m. (del entarimado al techo)

Potència de so 2.000 W.
Poténcia de llum 4.000 W.
Técnica: Actor i titelles de guant i de tija. 
Música interpretada en directe


























