
Un espectacle de:

“Sóc una nena 
petita, no sóc 
una serp!”
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Somnis d’Alícia és el primer espectacle de carrer que va crear la companyia. 
Ens presenta el personatge d’Alícia al País de les Meravelles que es 
passeja per pobles i ciutats. Es tracta d’una proposta itinerant que busca 
meravellar l’espectador i convertir-lo en una part més del món màgic de la 
protagonista. El nostre titella gegant ha voltat per centenars de poblacions 
de Catalunya, Espanya i Europa i continua acumulant quilòmetres plens de 
somni i fantasia.
Sinopsi: L’Alícia somia, somia que es fa gran i esdevé un gegant que camina pels carrers de pobles i ciutats. Mentre segueix un conill que es 
desplaça botant enèrgicament, la nena descobreix un món ple de fantasia pel qual la guien uns curiosos personatges: els manipuladors de 
somnis.

Direcció i dramatúrgia: Víctor Borràs
Intèrprets: Clara Galí, Montse Pelfort i Montse Rodríguez
Disseny i construcció escenografia i titelles: Teresa Riba, Raül Martínez i Teatre Nu
Confecció vestuari: Teresa Solà
Música original: Oriol Canals i Ricky Falkner
Producció: Maria Hervàs i Gerard Palomas

Edat:  tots els públcis Espectacle de carrer



Video

https://vimeo.com/271153085
https://vimeo.com/271153085


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.
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