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TALLERS
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DONES D’AIGUA16.30
CASTELLS 

LLEGENDARIS17.00 SRA DE TOUS17.30
PEPA PROU! MONTSERRAT 

ESCOPINYA18.00 L’HORA DEL 
LLIBRETER18.30

19.00
CASTELLS 

LLEGENDARIS19.30
TOUS  

ÉS LLEGENDA20.00
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Ajuntament
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Tallers

Mercat 
de la Bossa de Bou
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Entrades de l’Apagada de Misteri: L’accés no està recomanat per a persones amb mobilitat reduïda per la naturalesa del recorregut. L’accés no està 
recomanat a menors de 13 anys. Els menors aniran acompanyats d’un adult. S’accedeix en grups de 50 persones per ordre d’arribada a partir de la mitja 
hora posterior que marca l’entrada. L’entrada (imprescindible per recollir el premi) conté el número per al sorteig d’1 VOL EN GLOBUS DE CAMINS DE 
VENT i de 2 VALS PER CULTRUTA (recorregut guiat de llegendes a Barcelona.
Obsequis: Emporta’t el Pack SUPER3 presentant el teu carnet de Súper o Pack Infantil CAPRABO (fins a acabar existències). 
Sortejos: Es celebraran el dia 2 de juliol i es publicaran els resultats al web i xarxes socials una setmana després. 
 Enquesta Valoració: 2 ENTRADES “CAMINA DESCALÇ” / 2 VALS PER CULTRUTA (recorregut guiat de llegendes a Barcelona)
 Fotos Etiqueta #fesllecat17: 2 VALS DOBLES CULTRUTA (recorregut guiat de llegendes a Barcelona) / 
              2 ENTRADES “CAMINA DESCALÇ” / 2 ENTRADES A “SELVA DE L’AVENTURA”

mitjans col·laboradors

col·laboració especial



Racó Fosc
Al mig del mercat trobaràs un racó on escoltar 
les llegendes que omplen els carrers dels Nucli 
Antic. Una proposta que complementa 
l’Apagada de Misteri hagis tingut o no ocasió 
de veure-la.

   

La Cérvola Blanca
La companyia de Teatre Arrossegat de 
Catalunya presenta nou espectacle amb la 
col·laboració del FesLleCat. Es tracta d’un es-
pectacle de carrer, un carro màgic que ens farà 
arribar la llegenda originària de Tous, 
La Cérvola Blanca.

  

Senglars i guillots
Dos escombriaires que viuen al Parc Natural 
competeixen per netejar la brossa llençada a la 
natura. Senglars i Guillots viuen enfrontats des 
de fa milers i milers d’anys. Ambdues famílies en 
mantenen viva la tradició oral del Parc Natural.

  

Dones d’Aigua
Revivim les dones d’aigua a través de la  dansa. 
La companyia Líquid Dansa posa en moviment 
dues llegendes: .”El ball de les encantàries i els 
geperuts” de La Franja i “La dona d’aigua de 
Gualba”

  

Racons de llegenda
Busca els Racons al mapa  
i escull l’ordre per escoltar cada explicador.

         Racó de la Cérvola (St. Martí de Tous)
- El Torrent Cavaller / Carta Misteriosa / 
  El Ruc Tossut

         Racó de l’Encant (Tortosa)
- La cucafera / Les dones valeroses

         Racó de la Font (La Franja)
- Lo mosso i les mules / Les roses dels amants

         Racó del Mig (Begur)
- Santa Reparada / El mariner oculista / El Drac

         Racó de Baix (Montcortès)
- El comte i l’estany / El nom de Pallars / 
  On és Pallars

         Racó del Safareig (Castellar de N’Hug)
- El pare llop / La Bruixa del riu

Presentacions literàries
Rutes de Llegenda: 
Joan Borja Sanz, presenta el llibre del que ha 
estat el coordinador i que ens acosta a les  
terres valencianes i als seus paratges. 
Llegendes de Bruixes i altres històries 
dels nostres boscos: David Martí presenta 
publicació d’aquest St Jordi, d’Edicions B que 
ens acostarà en el món enigmàtic de les bruixes

   

Apagada de Misteri
aforament limitat
entrades a www.llegendes.cat
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 Victòria Pagès, 
que convida a cremar neguits, angoixes i pors a 
La Caldera de Tous. 
(La llegenda final “Terra Erma” ha estat escrita 
per Blanca Torà, guanyadora del Certamen)

   

El carro
La Diana dins del seu carro et transportarà a  
cadascuna de les llegendes que ha viscut 
anant de poble en poble. Una ocasió única  
i especial, la oportunitat d’entrar al carro gairebé 
per a vosaltres sols.

   

Lola Vendetta
La Lola Vendetta potser té pèls a les cames,  
o a les axil·les, però no té pèls a la llengua i per 
això la tenim aquí. Irreverent i mordaç, contundent, 
afilada i femenina, alguns dels adjectius que  
trobarem en les llegendes de Dones Catalanes 
que exposarà a l’escenari. I si no hi són presents, 
ella mateixa ens ho farà saber!

  

Castells llegendaris
Catalunya és terra de castells, aquesta activitat 
et porta a conèixer algunes de les llegendes 
que envolten els de Siurana, Mont-ras, St. Pere 
de Ribes i Mequinensa de la mà dels actors del 
Col·legi de Teatre de  Bcn.

   

Senyora de Tous
Teatre Nu t’acosta a una de les llegendes més 
representatives de la vila, La Senyora de Tous. 
Un sol actor et farà conèixer cadascun dels 
seus personatges i cadascun dels seus  
moments. Descobreix-la!

   

El llibre gegant dels gegants:
Una parella de músics entusiastes us han  
portat en exclusiva un llibre que han agafat de 
la tauleta de nit d’una geganta. Vols fer un volt 
per l’inexorable món dels Gegants, un món de 
talles descomunals, un món de mega gigues?

  

Pepa Prou!
La Pepa Plana, arriba amb una proposta única. 
Ve a donar la seva particular visió  d’algunes 
llegendes, des de la innocència de la pallassa, 
però que ningú es confongui... perquè en algun 
moment encara li haurem de dir : Pepa prou, 
atura-ho, no continuïs... ja ens ho imaginem!

patrocina aquest espectacle                                         

Kamishabais del Conflent
L’associació Casal del Conflent, ha recollit  
diferents contes autòtctons i adaptats en  
kamishibais (literalment «petit teatre de paper»,  
popular del Japó). Els dibuixos es recolzen en  
fotografies dels llocs, en relació amb el conte,  
creant així un pont entre el món real i l’imaginari.

    

Vermut i punt amb Coma
El Roger Coma és home, home de tradició, 
sempre li ha agradat parlar i parlar i retratar 
històries, peculiaritats del carrer. Porta algunes 
llegendes del Pla de l’Estany que li han cridat 
especialment l’atenció. Ve a reviure-les i fer un 
anàlisi molt personal, esdevenint potser  
absurd... Preparats per riure tot fent un vermut?

 col·laboren                                    

Montserrat Escopinya
Hi ha una dona entranyable a Catalunya,  
ella és Montserrat Escopinya, una peixatera que 
ha adquirit algunes de les arts del seu marit, la 
màgia. Una tieta que voldries a casa amb els 
seus jocs i les seves llegendes viscudes o  
escoltades a la peixateria, això sí, amb màgia.

   

Tous és Llegenda
Un espectacle que a través de les llegendes 
de Tous i els seus personatges s’expliquen les 
seves històries i d’una manera simbòlica ens 
parla de la importància de preservar el llegat  
llegendari popular. L’espectacle combina la 
dansa popular, la teatralització i els capgrossos 
Amb l’Esbart Cérvola Blanca, coral Veus de 
Tous i Actors de Tous.
* Les llegendes explicades i adaptades  
en aquest espectacle han estat recollides per Elisa Vidal.

   

L’hora del llibreter
El llibreter  de la Tradillibreria t’explica alguns dels 
llibres que hi ha al voltant del món llegendari, o 
et proposa títols que hi estan relacionats, o et 
parla de les edicions més antigues que té a la 
parada, com de les més noves o més curioses.

   

Bossa Menuda
Un espectacle que fa reviure als més xics 
la llegenda de la Bossa de Bou amb la narració 
de Mònica Torra. Tot intentant recordar els punts 
claus de la història, unes caixes ens la 
descobriran a través dels sentits.

Dirigit a edats d’entre 1 a 3 anys    

Tallers Movi
Si tens ganes de jugar una mica amb les teves 
mans i posar-te creatiu, acosta’t a l’Espai Tallers 
i podràs passar una estona gaudint de les  
propostes que  el Movi ha preparat.
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L’o rgan i t zac ió  es  rese rva  e l  d re t  de  suspendre  o  a l t e ra r  l ’ ho ra r i  de l s  ac tes  reco l l i t s  en  aques t  p rog rama  pe r  qua l sevo l  causa  o  s i tuac ió  no  p rev i s ta .  To ts  e l s  ac tes  de l  Fes t i va l  es tan  o rgan i t za ts  pe r  l ’A jun tament  de  San t  Mar t í  de  Tous  en  co l · l abo rac ió  amb l ’Assoc iac ió  és  L legenda

Espai de l’activitat

Activitat familiar

Activitat per a adults

Cal agafar entrada gratuïta al Punt d’Informació

Cal agafar entrada de pagament al Punt d’Informació

Durada Aproximada


