
 

 

 

 

Arriba una nova aventura musical al Centre Cultural Terrassa amb Pinocho 
 

L’entranyable història del ninot de fusta es podrà veure aquest diumenge a les 17h  

 

L’afany per descobrir món i la curiositat de Pinotxo per tot allò que l’envolta farà viure als                 

més petits tota mena de peripècies: viatjaran al teatre d’Stromboli, a la fira, al fons del mar i                  

fins i tot a l’estómac d’una balena. El musical compta també amb els amics de Pinotxo: el                 

vell artesà Gepetto, el grill Pepet i la Fada dels Cabells Blaus, i haurà d’esquivar les trampes                 

del gat i la guineu. 

 

L’espectacle creat per Trencadís Produccions compta amb un elenc d’actrius i actors formats             

majoritàriament a l’escola d’Art Dramàtic de València. La companyia inclou en el seu             

repertori altres espectacles basats en històries de la literatura infantil i juvenil, Sherlock             

Holmes o Merlí són alguns dels títols en cartell. El musical Pinocho va ser nominat Millor                

Espectacle Infantil als Premis Max 2011 

 

L’origen de Pinotxo 

El musical està basat en el text original de la novel·la de Carlo Collodi Le avventure di                 

Pinocchio (1881), una de les obres més traduïdes de la història ja que està disponible en més                 

de 260 idiomes i dialectes. De Pinotxo també se n’han fet pel·lícules, sèries de televisió i                

representacions teatrals.  

 

Originàriament, les aventures d'en Pinotxo de Collodi apareixien cada setmana en un diari             

infantil anomenat Giornale dei Bambini, es publicava en forma de capítols per despertar             

l’interès del públic. S'explica l'anècdota que quan es va publicar el primer volum el 1883,               

Felipe Piaggi, l'editor, va rebre un munt de cartes d'admiradors del Pinotxo que exigien que               

el ninot no morís. I és que originàriament Pinotxo moria pel seu mal cap. Piaggi va arribar a                  

rebre tantes amenaces que va demanar a Collodi que canviés el final i escribís un altre                

volum, com així va fer l'escriptor. 
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Fitxa artística 

 
Text original: Carlo Collodi 

Direcció: Jose Tomàs 

Música original: Francis. J 

Dramatúrgia: Josep Mollà 

Ajudant de direcció: Àngel Crespo 

Assistent de Direcció:Mamen Mengó i Rosa Barberà 

Direcció Musical: Víctor Lucas 

Direcció Vocal: Ava María 

Assistent Vocal: Mavi Lorente 

Coreografia: Pachi G. Fenollar 

Repartiment: Fabrio Arrante, Àngel Crespo, María Muñoz, Fran de la Torre i María Zamora 

Disseny d’il·luminació: Ximo Rojo i Mari Benavent 

Escenografia: Dora Piles i Amadeu Vives 

Caracterització i perruqueria: Imma Fuentes 

Vestuari: Trencadís 

Disseny Gràfic i Audiovisual: Jaume G. Doria 

 

 

Les dades 

 
Pinocho 

Dia i hora: diumenge 11 de març, a les 17h 

Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 

Preu: 16€ 

Durada: 80’  

Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/pinocho/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venda d’entrades  

Taquilla Centre Cultural Terrassa Rambla d’Ègara, 340 Terrassa (dilluns a dissabtes de 16 a 20h i una hora                  

abans de la funció)  

Per internet www.fundacioct.cat  

Per telèfon al 935197039 

 

Comunicació                                                                                                                              NOTA DE PREMSA
  

T 93 780.64.31  M 649 65 98 40    comunicacio@fundacioct.cat     www.fundacioct.cat     @CCulturalTRS  

http://www.fundacioct.cat/programacio/pinocho/
http://www.fundacioct.cat/
http://www.fundacioct.cat/
mailto:comunicacio@fundacioct.cat
http://www.fundacioct.cat/
https://twitter.com/CCulturalTRS

