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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 

 

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 

                  

 

  



CIA MERCÈ FRAMIS TEATRE D’OMBRES 

ESPECTACLES 

                                                  

  Compare llop Comare Truja  (2001) 

 

 

 
 

Quan no hi havia cel ni terra –Gènesi 

(2004) 

  

 

   

 

La Lluna La Pruna  (2007) 

                              

 

 

   Xarop de Cargol (2010)  

 

 

 

 

 

  The Little Circus (2013) 

 

    

 

 

El retablo de Maese Pedro (Manuel  de 

Falla)  Creacio  juntament amb Carles Canyelles . 

Acompanyament directe Jove orquesta Nacional 

de Catalunya. Dirigit per QuimLecina Encàrrec de 

l’Auditori de Barcelona en motiu de l’any del Quixot 

(2=05) 



ESPECTACLES 

 

COMPARE LLOP COMARE TRUJA 

 

PRESENTACIÓ 

Aquest és un espectacle 

dinàmic amb una posada en 

escena  rica en imatges i 

molt cromàtic.  

Una proposta suggerent 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.  

 

 

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. 

 

 

 

  



La Lluna la Pruna 

 

PRESENTACIÓ 

 

La lluna la pruna és un 

espectacle d’ombres xineses 

acolorides  adreçat als més 

petits  amb un argument senzill  

fet a partir d’ una selecció de 

poemes i cançons tradicionals, 

una proposta contemporania i  

actual del nostre repertòri de sempre. 

Per compartir i  gaudir amb familia. 

 

 

SINOPSI  

El sol surt al matí,... tothom dorm . El sol  posa les cases i 

tots el saluden - Bon dia Sol Solet! 

Arriba la pluja, una goteta, dues gotetes... surt l’arc de sant 

Martí, i després arriba el cargol -Cargol treu banya, puja la 

muntanya! 

Arriben les gallines! La gallina ponicana, pon un ou cada 

setmana. De l’ou en surt  una gallina; una gallina xica, mica, 

camacurta i pellerica. 

Un mariner vol pescar un peix!  Peix peixet, de la canya al 

sarronet! 

La lluna no vol sortir, no te cap vestit que li agradi, la lluna 

es vesteix amb un vestit de nit ple d’estrelles. 

La lluna i el sol  mariner marxen junts  sota la llum de les 

estrelles. 

 

 

 



GÈNESI 

QUAN NO HI HAVIA CEL NI TERRA  

 

PRESENTACIÓ  

 

El Gènesi és el llibre que obre 

el gran conjunt de llibres 

sagrats de la religió Judeo - 

Cristiana   

“La Bíblia “. 

El llenguatge simbòlic i 

enigmàtic de les narracions 

genera en el interior de les persones un fort moviment  

imaginatiu i emocional que al marge de les explicacions 

científiques busca respostes vitals als grans enigmes. 

El Gènesi és un relat mític que ens recorda que el univers, la 

terra i la vida son  un regal preciós i fràgil que hem de cuidar 

amb al mateix amor amb que ens ha estat donat. 

 

 SINOPSI 

Al principi la terra era caòtica, el primer dia Déu crea la 

llum, la separa de la tenebra  i els dona el nom de dia i nit. El 

segon dia separa les aigües i posa entre les dues la volta del 

firmament . El tercer separa l’aigua del mar del continents, i 

omple la terra de fruits i vegetació. El quart dia, col·loca el 

sol la lluna i les estrelles en la volta del cel. El cinquè dia 

crea els peixos, ocelles i  monstres marins. El sisè va fer els 

animals feréstecs i domèstics, tota mena de bestioles i 

finalment a l’home i la dona a imatge seva. El setè dia,  Déu 

contempla la seva obra i reposa satisfet. 

 

  



XAROP DE CARGOL 

 

PRESENTACIÓ 

 

Xarop de Cargol  és una proposta 

intencionadament pedagògica, que 

vol estimular el plaer d’escoltar, 

d’imaginar i de crear, potenciar la 

capacitat d’observació, l’atenció i la 

concentració, afavorir l’adquisició del 

llenguatge i permetre que el nen prengui consciència del 

món que l’envolta (de què estan fetes les coses, quina forma 

tenen...), així com del propi món interior (reconèixer i 

escoltar sentiments i emocions com l’alegria, la tristesa, 

l’amor...). Vol transmetre, a més, valors com l’amistat, la 

generositat o la preocupació pels altres. 

 

SINOPSI 

 

La Clara és una metgessa particular, que cura als seus 

pacients amb poemes i cançons. 

La Clara  és molt petita però té un cor molt gran. Cada dia 

agafa la seva ambulància, la seva cabreta, la seva pilota i 

se’n va a treballar a l’hospital. 

A la seva consulta hi arriben malalts de tota mena: En Martí 

que no es sap vestir, la senyora Anna que mai no té gana, el 

Ton, la Toneta i la seva tortugueta i l’Arantxa que té mal de 

panxa. 

La Clara té remeis per tots els mals: un pomer, un cargol, 

una mica de vent o una mica de pluja...unes quantes lletres 

per a lligar-ho tot i d’aquí sortirà el poema o la cançó que 

guarirà la malaltia. 

 



 

THE LITTLE CIRCUS 

 

PRESENTACIÓ  

The Little Circus    és un 

espectacle adreçat als més 

petits, una proposta  pedagògica, 

una iniciació  al llenguatge i a 

l’anglès. 

L’espectacle es vertebra al 

voltant d’una selecció de 

cançons tradicionals del repertori anglosaxó: Old McDonald, 

Tha family finguer song,  ten little indians song etc... 

L’espectacle està conduit per una  simpàtica figura que fa  

d’ enllaç entre les diferents escenes i que te  la funció 

pedagògica de mantenir l’ atenció dels més petits.  

SINOPSI 

Damunt la pista del petit circ sona la música; la Mary, un 

pallassa entremaliada i divertida,  és la presentadora  

d’aquest circ particular. Amb un simple toc de vareta la  

Mary fa canviar de color el seu nas vermell; un porquet, un 

xai i altres animals de la granja fan salts d’amunt la corda 

fluixa al compàs de la música, l’elefant es renta les dents, el 

lleó es pentina i la girafa es renta la cara... 

Amb aquest i altres números  els artistes del petit circ 

mostren les seves  habilitats  al so de les cançons que els 

acompanyen. 

( Hi ha dues versions de l’espectacle: angles i  català) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


