
 
 

 

 

 

 

   



  Un espectacle de 
titelles, música i colors 
per fer viatjar als més 
menuts pel món de les 
emocions. 
 



 

 

El color groc vol dir que estàs content. El blau és la 

tristesa, el vermell és la ràbia, el negre la por...  

El verd... Quin embolic! Cada color representa una 

emoció, però cal saber entendre-les per posa-les en 

ordre. 

El Monstre de Colors

d'Anna Llenas amb més de 300.000 còpies venudes i 

traduïda a 16 idiomes. 

Una posada en escena plena de poesia visual i música 

que ens ajudarà a connectar amb cada emoció.  

Coproducció de Tutatis i Transeduca amb dues actrius, 

dos titelles (el Monstre i la Nena) i un garbuix 

d'emocions.  

  

http://www.editorialflamboyant.com/ca/producto/el-monstruo-de-colores-en-cartone/


 

Productora i distribuïdora amb més de 30 anys 

esdeveniments, espectacles teatrals, animacions de carrer 

i concerts.  

A través de diferents companyies de teatre familiar, de 

carrer i animacions, els seus espectacles han aconseguit 

prestigi i reconeixement en el territori espanyol i 

internacional; amb premis a FETEN, Aalborg o Gaukler 

Festung. 
 

 

 
Empresa dedicada a la producció i programació de 

campanyes de teatre per a escoles i instituts de tot el país. 

Amb més de 20 anys d'experiència, Transeduca és un 

referent de qualitat i eficàcia en el sector de les 

representacions escolars. Més de 200.000 alumnes de més 

de 1.200 centres educatius de tot el país coneixen els seus 

espectacles cada any. 

  



 

  



 

Fitxa tècnica 

 
Durada    45 minuts 
 

Edat recomanada  De 2 a 7 anys 
 

Idioma    Català i Castellà 
 

Espai escènic Mides  aproximades  

6 m  x 3,5 m 

 x 5 m de  

profunditat 

Caixa negre 

Reunió amb Anna Llenas, autora del libre. 

Col·laboren: 



Fitxa artística 
 

Direcció     Ruth García 

Autora     Anna Llenas 

Producció Executiva  Lluís Rovira 
 

Intèrprets principals  Gisela Guitart i Laura Bosh  

Intèrprets secundàries     Mireia Casado i Ruth Garcia 

Música     Joan Colomo 

Escenografia  Joan Pena, Elisabet Pané i 

Quimet Felis 

Cap de producció  Mònica Gálvez 

Producció  Núria Mas  

Comunicació Laura Suárez 

Dept. Administració Ester Bernaul 

Cap Dept. Comercial Mireia Jauregui 

Productora    Transeduca i Tutatis 

 


