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L’estiu de l’any 2000 a la Cla-
ra (de 4 anys), al Genís (de 6) i al 
Bernat (de 8) Soler Mañé ens van 
regalar un titella txec molt bonic 
a cadascú. Tenien una particu-
laritat: uns peus molt grossos!  
Vam decidir que faríem una obra 
de titelles amb ells. Com que els 
peus dels titelles ens havien fet 
tanta gràcia vam pensar que un 
bon nom per a la companyia po-
dia ser Companyia Peus Grossos! 
I així ens vam dir. El  20 d’agost 
(pel sant del Bernat) va ser el dia 
de la gran estrena, era una obreta 
curta que es deia ‘El Savi’ i ens va 
quedar prou bé. Durant el curs 
i l’any següent vam anar fent 
obres petites amb aquells titelles 
i d’altres que teníem, per als de 
casa; ens ho passàvem molt bé! 
Aquesta presentació, penjada 
a la seva web, és la d’un grup 
teatral vilanoví. Van néixer 
fa vuit anys. El que va comen-
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Bona part dels components de la Companyia Peus Grossos, a la plaça de les Casernes amb el titella de Pinotxo que han fet per a la seva darrera obra YOL

Companyia Peus Grossos, 
teatre menut que trepitja fort

titella, un també peculiar Pi-
notxo que afronta un seguit 
d’aventures per arribar per 
primer cop a l’escola però 
que finalment no hi arribarà. 
La Companyia Peus Grossos 
s’ho fa tot, des de l’adaptació 
del text als titelles passant 
per l’escenografia. Només 
la música, que va des dels 
Beatles a Amélie passant pel 
grup musical reusenc de pop 
en català Whiskyn’s, no és de 
collita pròpia. 

Ara, la companyia, que ha 
estat entrevistada per primer 
cop, la integren els germans 
Neus i Alba Llorens i els tam-
bé germans  Kilian Pérez i 
Bernat, Genís i Clara Soler. 
Tenen entre els 7 i els 16 anys. 
Bernat Soler explica que vam 
començar de molt petits, 
fent representacions per 
als de casa, però apunta que 
sempre ens ho hem pres 
molt seriosament. De fet, 
no paren de tenir bolos. A 
l’abril portaran la seva versió 
de Pinotxo al Prat de Llobregat 
i al Centre Cívic del Molí de 
Vent de Vilanova.
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Es presenta un llibre 
sobre les biblioteques 
en temps de la Guerra

Demà porten la 
seva versió lliure del 
conte de ‘Pinotxo’ a 
la Cardona 

Els titelles de les prime-
res obres que van fer eren 
uns de txecs que els havi-
en regalat. Però a partir del 
2004 van començar a cons-
truir-los nosaltres mateixos. 
No hi ha obra que hagin fet 
on no hi hagi titelles. Els 
membres de la Companyia 
Peus Grossos no amaguen 
que el seu primer referent 
sempre ha estat L’Estaqui-
rot. Expliquen a la seva 
pàgina web  (www.cpeus-
grossos.narpan.net) com 
van fer els seus primers 
titelles: Ho fèiem a partir 
d’una tècnica molt senzilla 
que ens havien explicat els de 
L’Estaquirot: es tracta d’aga-
far una bola de paper de diari 

L’apunt

Amb L’Estaquirot com a 
primer referent

EL BALAGUER CLOU L’EXPOSICIÓ DE GRAVATS DE GOYA

Un grup d’infants 
i joves vilanovins 
consoliden un grup 
teatral
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i encintar-la amb “cinta mara-
velles” (o cinta d’embalatge). 
Sobre aquesta bola hi posàvem 
també amb paper de diari i 
“cinta maravelles” la forma 
del nas, els ulls, la boca... Un cop 
fet tot això hi afegíem cinta de 
pintor perquè s’hi pogués pin-
tar amb més facilitat a sobre. 
També afegeixen que més 
endavant, perquè els titelles 
quedessin millor hi posàvem a 
sobre de la “cinta marevelles” 
pasta de paper i el resultat era 
més satisfactori. El 2006 vam 
fer primer la base amb el diari i 
la “cinta maravelles” i després 
tots els detalls i els acabats amb 
pasta de paper. El 2007 ja vam 
fer el primer mecanisme perquè 
pugui moure el cap!

çar com un joc s’ha convertit 
en una sòlida realitat. Demà 
mateix, després d’haver-la 
estrenat el 13 de sertembre 
al seu taller-teatre (situat als 
baixos del número 91 del car-
rer del Jardí de Vilanova i la 
Geltrú) i representar-la tam-

bé a l’escola Cossetània el 7 
de novembre passat, porten 
en una funció gratuïta oberta 
a tota la ciutat la seva darre-
ra obra a la biblioteca mu-
nicipal vilanovina Armand 
Cardona Torrandell. Serà a 
les dotze del migdia. Arriben 
a la Cardona després d’haver-
hi representat l’any passat 
Blau, que va reunir més d’un 
centenar d’espectadors. 

Ara presenten Pinotxo, el ti-
tella mentider. Es tracta d’una 
versió de 50 minuts molt 
lliure de la novel·la Les aven-
tures d’en Pinotxo, de Carlo 
Collodi. Van triar aquest text 
pel fet que l’any passat es va 
celebrar el 125è aniversari 
de la publicació de la novel-
la. La lectura de la novel·la, 
però, no els va entusiasmar, 
la qual cosa els va portar a 
preparar aquesta versió tan  
peculiar. Un dels compo-
nents de la companyia, Genís 
Soler, explica que en la seva 
versió, adaptada per ells ma-
teixos, un peculiar Gepeto va 
pel carrer i es troba un tronc 
amb el qual decideix fer un 


