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“...s’ho passen 
tan i tan bé que 
el temps vola...”



Maure el dinosaure és un espectacle de titelles per a infants a partir de dos 
anys. Una història senzilla, emotiva, clara i poètica. Un relat que se centra 
en una relació d’amistat, en un univers de complicitat i confiança entre una 
nena i el seu inseparable dinosaure. Aquest espectacle posa en un mateix 
pla el món real i el món fantàstic dels infants, per explicar una història on 
el més important és la necessitat de sentir l’ajuda i l’amistat de l’altre ben a 
prop.
Sinopsi: La Martina és una nena petita, valenta i pèl roja. En Maure és un dinosaure blau, gros i de banyes blanques. Són amics inseparables. 
Comparteixen jocs, somnis i aventures. Què faria la Martina sense en Maure? I en Maure sense la Martina? Esperem que no s’hagin de separar 
mai. Però… i si un dia ho haguessin de fer? Gaudiu dels jocs i les aventures de la Martina i el seu gran amic: En Maure el dinosaure.

Direcció i dramatúrgia: Víctor Borràs
Intèrprets: Francesc Mas i Maria Hervàs/Montse Pelfort
Música: Oriol Canals i Dani Ferrer
Escenografia i titelles: Plancton-Joan Pena
Il·luminació: Paula Crespo
Producció: Maria Hervàs i Gerard Palomas

Edat: +2 Espectacle de Sala Escoles: Educació Infantil i Cicle Inicial



Video

https://vimeo.com/271152250
https://vimeo.com/271152250


Som un col·lectiu de professionals de l’art 
escènic que creem i fem girar les nostres 
pròpies creacions. Creiem en el teatre com 
un art comunitari, en què la suma de talents 
individuals fa créixer cada nou projecte, mirant 
sempre d’aprendre i sorprendre’ns. 

Som de Sant Martí de Tous, un petit poble de la 
comarca de l’Anoia, des d’on mirem d’exportar 
arreu el nostre projecte. L’espai on treballem, 
La Casa del Teatre Nu, és un local obert al 
públic i als professionals per acollir inquietuds, 
idees, projectes i múltiples sensibilitats.  

Des de l’any 2000 que fem aquesta feina. 
Actualment tenim en cartell més d’una desena 
d’espectacles.

La Companyia
del Teatre Nu

http://www.teatrenu.com/la-casa-del-teatre-nu/
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