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ART SOSTINGUT. ESPAI D’ART I ARTTERÀPIA 

 

Viure una experiència 

en el taller de l’artista 
Una eina artística i educativa per  

a treballar projectes transversals. 
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Viure l’experiència en el taller de l’artista és un projecte educatiu i 

creatiu  que vol donar a conèixer al públic el treball dels artistes. 

 

Viure una experiència en el taller 

de l’artista. 

 

Com és el taller i com treballa un 

artista?   

Com es fa un espectacle? 

Com es narra una història? 

Que se’n pot treure d’aquesta 

experiència? 

Com puc fer les meves pròpies 

propostes? 

 

 

El Teatre d'Ombres 

El teatre d'Ombres, una de les 

formes més antigues i 

poètiques de l'art, és una 

disciplina teatral que s’utilitza 

per explicar històries: ja siguin 

quotidianes, de denúncia 

social o mitològiques. Aquesta 

disciplina ancestral està 

directament lligada a la llum,  

ja que l'ombra és una condició 

sine qua non de la llum.  
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L'evolució artística del teatre d'ombres s'ha realitzat a mesura que han 

anat evolucionant les noves tecnologies de la llum que ens ofereixen 

noves i apassionants possibilitats.  

 

L'ombra és una porció de foscor, produïda quan en el camí de la llum 

s'interposa un objecte opac. Entre la llum i l'ombra està la penombra que 

és el lloc on ambdues es troben. 

En la penombra és on passen la majoria dels més interessants fenòmens 

lumínics. 

 

Amb aquesta visita  que presentem, tots els assistents poden 

experimentar de 

forma lúdica com la ciència també pot estar al servei de l'art.  

 

Un recurs pedagògic 

 

Volem convidar als centres 

educatius a descobrir una 

eina creativa que poden 

utilitzar per al 

desenvolupament de 

projectes transversals. 
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En el nostre taller podran viure de molt a 

prop l’experiència de veure un espectacle i 

després descobrir els secrets entre 

bastidors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els mostrarem les nostres 

eines, els diferents tipus 

de materials que utilitzem, 

les diferents tècniques per 

a fer ombres. Ensenyarem 

com es fa una silueta i a 

experimentar amb la llum. 

 

 

 

 

 

A través d’un projecte transversal s’aprèn per competències.  

Conèixer el teatre d’ombres i l’experiència de fer un espectacle ens obre 

portes a treballar diferents competències: competència de comunicació, 

competència de llengua,  competència social, competència d’inclusió i 

d’educació en valors. 
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Una forma de treballar  que 

engloba la interconnexió de 

diferents matèries.  

 

 

Amb aquesta visita  que 

presentem, tots els assistents 

poden experimentar de forma 

lúdica com la ciència també pot 

estar al servei de l'art. 
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L’espectacle 

 

 

A l’ombra del conte:  

Compare llop Comare Truja 

Joan Amades.  

 

Cia. Mercè Framis  

Teatre d’ombres 

 

 

 

 

 

 

Presentació 

 

El teatre d’ombres xineses és una forma 

d’espectacle ancestral que ens arriba 

d’Orient. Es distingeix entre les diferents 

tècniques del teatre de titelles per la màgia i 

misteri que transmeten les seves imatges. 

L’espectacle utilitza elements fonamentals 

d’aquesta tècnica tradicional i introdueix 

formes actuals fent ús de les noves 

possibilitats tècniques. 
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És un espectacle dinàmic amb una posada en escena rica en imatges i 

molt cromàtic.  

 

Una proposta que 

alterna la projecció de 

figures en blanc, negre i 

color amb objectes, 

formes i textures 

diferents. 

 

Una escenificació en la 

que els personatges i 

l’actriu juguen alhora, 

desenvolupant una 

particular forma de 

narració.  

 

 

 

És un conte tradicional 

que combina dues 

estructures: el pas 

d’enginy i la formula 

encadenada. 

 

Aquests ingredients fan 

de l’espectacle una 

activitat molt adequada 

per a totes les edats 
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Sinopsi  

Compare llop afamat mira 

d’aconseguir una espelma per als  

porcells de comare truja,  aquesta 

recerca el farà entrar en contacte 

amb una sèrie de personatges 

que se  succeeixen per la seva 

relació causal.  

L’enginy de la truja farà del llop un 

beneit. 

  

 

Fitxa Artística 

Creació:Mercè Framis 

Construcció:Mercè Framis i 

Montse Bertrana 

Actriu manipulació: 

Mercè Framis 

Ajudant escènic:Núria Mestres 

Diàlegs Lletra de les cançons: 

Mercè Maure 

 

Música:Xavier Maristany 

 

”Valse de l’aguila creuse” 

Pascal Comelade 

 

Constr. de l’estructura del Teatret: Tero Guzmán 

Constr. de foco giratori: 

Quim Vivas 

Confecció del frontal del Teatret :  

Pilar Albadalejo.  

 

Link promo de l’espectacle: https://youtu.be/lrJ51jlXsGA 

https://youtu.be/lrJ51jlXsGA
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Mercè Framis 

Titulada pel dep. de titelles de l’institut del 

teatre de Barcelona. 

Llicenciada en Filosofia per la Universitat 

Ramón Llull, Barcelona 

Màster en Psicologia analítica C.G.Jung  UAB 

Artteràpeuta. Sistema Waldorf. Steiner. 

Post Grau Arteràpia UdG 

Trajectòria 

Comença la seva trajectòria professional l’any 1988 quan encara era alumna del  

departament de  

titelles del institut del teatre . 

L’any 1989 crea la companyia Framis Von Porat juntament amb Kerstin Von Porat fins l’any 

1995. 

L’any 1995 s’incorpora a la companyia Els Aquilinos teatre  fins l’any 2001 

L’any 2001 crea la seva pròpia companyia centrant el seu treball en el teatre d’ombres -Cia 

Mercè Framis. Teatre d’Ombres  

Ha treballat en nombroses campanyes de teatre escolar a Catalunya i a l’estat espanyol i 

també a participat en nombrosos festivals de titelles tan a nivell nacional com internacional 

Premis 

Al 1993  “El Rossinyol de l’Emperador” (creat amb la companya Framis Von Porat) 

1996  Princep feliç 

Teatre construcció i Docència 

Creació d’espectacles:: Actriu manipuladora , tant dels propis com amb els d’altres 

companyies 

Construcció de titelles i attrezzo 

Docència: Escola  Titerearte (Barcelona), Centre de titelles Marionetari (Valencia), Festival de 

titelles de Beniel (Murcia), Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya 

(Barcelona), Universitat de Lleida. (Lleida) 
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Treballs per a Televisió 

Canal Super 3 – Televisió de Catalunya. Programa “MIC” 

Manipulació i doblatge del popular personatge “MIC” 

Canal Super 3 – Catalunya Televisió . Programa “Una ma de contes” Realització de 5 contes 

amb la tècnica de les ombres . 

Canal Plus - Programa “Basura” Animació Stop Motion . (Els Aquilinos Teatre) 

Xarxa de televisions locals de Catalunya XTLVL- Programa “Que non?” Doblatge personatge 

NON 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Contacte 

Cia. Mercè Framis. Teatre d’Ombres 

Ptge. Xiprer, 10 

08903 l’Hospitalet de Llobregat 

Tlf.  676 7849 476 

merceframis.teatredombres@gmail.com 

hola@artsostingut.com 

mailto:merceframis.teatredombres@gmail.com
mailto:hola@artsostingut.com

