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La Rateta que...
Qui més, qui menys, tothom coneix el conte de “ La rateta que
escobrava l’escaleta”... Aquest cop, però, us en proposem una
versió tendra i divertida, explicada des de la mateixa merceria
on la rateta va gastar el dineret que la va convertir en àpat.
Explicada per un descendent directe del pobre botiguer que li
va vendre el malaurat llacet. Poc que s’ho pensava, ell, que
guarnint la Rateta amb tanta distinció li estava preparant el final!

La narració de la història es recolza en titelles -contruïts a partir
d’objectes de la merceria- i música en directe. Un espectacle
proper,  que parla  de la  vani tat . . .  des de la  modèst ia .

Companyia B
Llicenciat en art dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona,
Pep Boada treballa com a actor, manipulador, cantant, músic i
compositor amb diverses companyies de teatre (Farrés Brothers,
Produccions Essencials, Sinilos, A Cel Obert, Pa Sucat, Titeres 4
Caminos, Trac-trac, Trono Villegas, El Magatzem, Cous Cous
Clown, etc) i en programes de televisió (”Los Lunnis” i “Los Algos”).
Ara crea la Companyia B per a engegar els seus nous projectes
amb la col·laboració d’alguns dels professionals amb qui ha
treballat durant aquests anys, amb la voluntat d’explicar històries
per a petits i grans, combinant titelles i música en directe.

Fitxa Artística:
Autors: Pep Boada i Jordi Palet
(a partir del conte tradicional)
Text i direcció: Jordi Palet
Música i interpretació: Pep Boada
Titelles: Antonio 4Caminos
Escenografia: Companyia B i Jordi Regot
Il·luminació: Xavi Sala i Antonio 4Caminos
Fons: Marcia Yañez
Disseny i fotografia: Joan Abelanet

Agraïments: 
Merceria Santa Ana, Botons Julian 
Curtidos Pinòs, Cia. Pa Sucat, Farrés Brothers
i cia... i a la família B. I també a la família A.

Contacte:

+34 652.356.493
info@lamaletadelsespectacles.com
www.lamaletadelsespectacles.com
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www.companyiab.com


