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l paper de la dona en la 

Història ha estat 

qüestionat en moltíssimes 

ocasions. Entre els segles XVI i 

XVIII, centenars de suposades 

bruixes van ser condemnades a 

morir a la foguera per part de 

certes autoritats europees.  

 

 
 

 

 

 
 

A través de Witchin’, Talia 

Teatre vol reivindicar de forma 

simbólica i metafòrica la lluita 

femenina actual utilitzant la 

faula d’antics temps foscos. 

Aquest és un espectacle itinerant 

i sense paraules per a tots els 

públics acompanyat de música, 

dansa i humor portat de la mà 

d’uns personatges molt 

particulars : tres bruixes 

excèntriques i un gat titella 

gegant que interactuen amb un 

públic que col.labora al llarg de 

tot el recorregut.   

 
“I les bruixes, malgrat tot, hem 
acabat esdevenint un símbol de 
saviesa i desobediència 
femenina...” 
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a Kabitha, na Kena i na Kibby són tres bruixes que s’han 

cansat de ser esclaves de la figura autoritària que les oprimeix: 

en Makkú, un gat de grans dimensions molt influent que fa i 

desfà des de la seva posició privilègiada i sempre se’n surt amb la seva. 

 

 

Fartes de la seva situació, les tres 

germanes decideixen organitzar-

se i lluitar per la seva llibertat 

muntant una manifestació per 

exigir els seus drets. Amb un aire 

festiu, compartint l’experiència 

amb el públic, reparteixen 

pancartes i exigeixen el seu 

reconeixement.  

 

Però en Makkú no els ho posarà 

tan fácil… 

Disseny original d’en Joan Castellà 
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itchin’ és un espectacle sense paraules amb un aspecte 

visual remarcable i de caire humorístic, un itinerant de 

carrer que conté música i dansa amb diverses parades 

escenificades pels quatre personatges. Està composat per tres 

actors/actrius que interpreten les bruixes, i un quart actor/titellaire que 

dóna vida al gat gegant Makkú. Les bruixes s’encarreguen de conduir 

una carabassa de grans dimensions d’on sorgeix la música i altres 

efectes (bombolles de sabó, fum).  

 

 
 

És un espectacle ideal per a tot tipus d’esdeveniments festius adreçats 

a tots el públics, festivals i fires. Pot adaptar-se fàcilment a qualsevol 

tipus de desfilada o rua, ja que el seu aspecte visual fa que no 

requereixi de les parts escenificades en aquests casos.  
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Fitxa artística 
 

Actors i actrius: Joan Castellà (titella gegant), Mari Àngels López, José 

Mellinas, Patrícia de Haro  

Disseny artístic: Joan Castellà 

Vestuari: Goretti 

Titella: Cristina Colilles 

Carrossa i perruques: La Gàrgola 

Música: Bossa Records SL 

Coreografia: Escuela de Artes Escénicas Zona Making Of 

Disseny tècnic: StageLab 

Fotografia: Enric Ribera 

Idea original i producció: Maria José Ribera 

Adjunt direcció: Joan Castellà 

Direcció: Jaume Belló 

Fitxa tècnica 
 

Títol de l’espectacle : Witchin’ 

Durada: 60 minuts 

Temps de muntatge: 2 hores 

Temps de desmuntage: 1 h 30 

 

Necessitats de l’espai escènic: 
- Amplada de carrer i distància entre pilones i columnes: 2,5 

metres mínim 

- Terra pla i sense desnivells en la mesura del possible, sense 

voreres per facilitar el moviment de la carrossa/carabassa. 

 

Vestidor per a 4 persones amb lavabo, mirall i aigua corrent. 

 

Contacte tècnic: Maria José Ribera +34 600576642 
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Més imatges de Witchin’ 

 

  
 

   
 

  
 

Fotografies de l’Enric Ribera 
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Avda. Rovira Roure, 202 

25198 Lleida 

www.taliateatre.com 

taliaproduccions@gmail.com 

 

 Talia Teatre      @taliateatre      @TaliaTeatre 

 

Amb la col.laboració de  

 

     
 

Agraïments a 
Associació de Veïns de Cappont (Lleida), Ajuntament d’Alcoletge 

i Ajuntament de Seròs 

http://www.taliateatre.com/
mailto:taliaproduccions@gmail.com

