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 La tradicional festa de l’ós simbolitza el 

final de la hibernació amb l’arribada de 

la primavera. Óssos del Pirineu pren 

com a referència aquestes celebracions 

de diverses zones dels Pirineus (Prats 

de Molló, Sant Llorens de Cerdans o La 

Mata) coincidint amb la fi de l’hivern i en 

les quals es plasma la por que 

generaven els óssos en les societats 

agrícoles de muntanya.  

El nostre espectacle, com la festa, s’inicia amb el despertar 

després de l’hivern (renéixer després de la mort) i amb la 

identificació de l’ós com alguna cosa maligne per a les societats 

pirinenques del passat.  Es tracta d’una versió estilitzada, 

personal i contemporània en un espectacle en el qual es combinen 

actors manipuladors de marionetes gegants amb un carro i un 

percussionista que treballa la banda sonora d’acord amb les 

melodies tradicionals de muntanya (chalapartas, percussions, 

gralla...). 
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Productora i distribuïdora amb més de 30 anys 

d’experiència en l’àmbit de les arts escèniques, 

esdeveniments, espectacles teatrals, animacions de carrer i 

concerts.  
 

A través de diferents companyies de teatre familiar, de carrer 

i animacions, els nostres espectacles han aconseguit prestigi 

i reconeixement en el territori espanyol i 

internacional; amb premis a FETEN, Aalborg o Gaukler 

Festung. 
 

Hem participat en l’organització d’esdeveniments de petit i 

gran format, des d’actes per a empreses fins desfilades de 

carnestoltes o cavalcades de reis mags. Treballem amb 

ajuntaments, tècnics de cultura, programadors de festivals 

nacionals i internacionals, centres cívics, distribuïdors privats 

i empreses; entre d’altres.



 

  
Idioma: Sense text 

Edats recomanades: Tots els públics 

Participants de l’espectacle: 6 actors 

Persones en gira: 6 

Durada: 60 minuts (Aprox.) 

Muntatge/Desmuntatge: 2 hores / 1 hora 

Càrrega i descàrrega: A càrrec de la companyia 

Espai escènic: Carrer amb altura mínima de 4 metres 

Equip de so: Incorporat a l’espectacle 

A càrrec de l’organització: Dos persones, aparcament i 

camerinos  

Desplaçaments en avió: Demanar fitxa annexa  
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Idea i concepció artística: Lluís Rovira Yagüez 

Direcció i coreografia: Lluís Rovira Yagüez 

Producció executiva: Tutatis 

Disseny plàstic: Ramón de los Heros 

Composició musical: Beto Bedoya 
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