
EL PEIX
IRISAT

de Tanaka Teatre



Edats: de 2 a 8 anys 
Gènere: titelles i teatre
Durada: 40 minuts

 

SINOPSI
El Peix Irisat, és l'animal més bonic de tot l'oceà, però es
troba molt sol. Per què els altres peixos no volen jugar
amb ell? Així comencen les aventures submarines
protagonitzades per un peix d'escates lluents i un munt
d'amics com l’estrella de mar rondinaire, el savi pop
Òctopus, el peix llanterna detectiu, les meduses
dansaires, el calamar curt de vista o la petxina
flamenca. Junts descobriran la importància de
compartir, de ser valents i ajudar els altres.

Un espectacle de teatre i titelles per a tota la família.

El Peix Irisat està basat en la col·lecció de contes
il·lustrats de Marcus Pfister, concretament en “El Peix
Irisat”, “El Peix Irisat i la cova dels monstres marins” i “El
Peix Irisat torna a casa”.
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Una història divertida per descobrir el fons del mar i el valor de l’amistat
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El Peix Irisat és una petita història quotidiana conduïda per una actriu, la Mar,
i protagonitzada per molts titelles. Al llarg de l’espectacle trobem diferents
animals marins com peixos de colors, una estrella de mar, un pop, un
calamar, meduses, un peix llanterna, un peix globus i una petxina, entre
d’altres.

En aquest espectacle ens endinsem a les profunditats marines a partir d’una
escenografia que representa el fons del mar amb algues i coralls. Viurem les
diferents aventures del peix Irisat amb molt sentit de l’humor, moments
màgics i moltes sorpreses.

Els nens i les nenes tindran ben a prop tots aquells personatges d’un dels
contes més famosos de la literatura infantil. I podran ajudar el Peix Irisat a
entendre la importància de compartir, a trobar el remei per guarir un dels seus
amics i, finalment, trobar el camí de tornada a casa.

L'ESPECTACLE

Aquest espectacle va ser creat a partir d’un encàrrec de l’Editorial Penguin
Random House per presentar la col·lecció al FESTIVAL MÓN LLIBRE 2017
(Festival de Literatura Infantil i Juvenil de Barcelona).



TEXT: Ariadna Matas.
ESCENOGRAFIA: Thomas Pellizzari i Tanaka Teatre.
TITELLES: Tanaka Teatre. 
VESTUARI: Tanaka Teatre.
ACTRIU I TITELLAIRE: Ariadna Matas.
PRODUCCIÓ: Tanaka Teatre. 
FOTOGRAFIES: Laura Escobedo.

FITXA ARTÍSTICA FITXA TÈCNICA

ESCENARI MÍNIM:  4 metres x 3 metres
SO: la companyia porta equip de so i microfonia.
Disposem d'una versió reduïda per aforaments de 

MATERIAL A CÀRREC DE L’EMPRESA CONTRACTANT:
presa de corrent  convencional a peu d’escenari.

       60 persones  (consultar condicions econòmiques).
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DURADA: 40 minuts
TEMPS DE MUNTATGE: 1h30 
TEMPS DE DESMUNTATGE: 45 minuts

AGRAÏMENTS: Editorial Penguin Random House,
Editorial Beascoa i, sobretot, a Marcus Pfister pels
seus albums il·lustrats i cedir-nos els drets



Els objectius d’ El Peix Irisat són:

Treballar aspectes com l’amistat, l’egoisme i l’autoestima.
Valorar la importància de compartir.
Fomentar el treball en equip.
Potenciar el vincle amb els companys.
Conèixer el fons marí.

Proposem un espectacle adaptable a qualsevol espai de 
l’escola perquè l'alumnat gaudeixi del teatre també al 
propi centre i es familiaritzi amb les arts escèniques.
Per a cada espectacle hem elaborat un dossier pedagògic 
(amb la supervisió i recolzament de diversos pedagogs) 
per a que el professorat pugui treballar en profunditat 
el rerefons de les històries i els valors que s’hi descriuen.

EL PROJECTE PEDAGÒGIC
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Tanaka Teatre sent el teatre com una eina de comunicació, 
d’aprenentatge i, per descomptat, de diversió.



Tanaka Teatre ha estat seleccionada a La Mostra, Fira de Teatre 
Infantil i Juvenil d’Igualada, al Festival Internacional de Titelles de Gavà,
al Festival de Teatre al Carrer de Viladecans i al TOT Festival de
Barcelona. Ha actuat en diferents teatres, com el Teatre Poliorama de
Barcelona, Teatre Romea, el saT! Teatre o La Puntual. El 2020 va rebre 
el premi a Millor Espectacle Familiar dels Premis Teatre Barcelona per
l'espectacle La petita Capmany.

Ha participat,entre d’altres esdeveniments, a les Festes de la Mercè 
de Barcelona, a la Festa del Dia Internacional de les Famílies, i Fires
relacionades amb la Interculturalitat i la Solidaritat o amb el Consum
Responsable. 

Alhora, la Companyia ha creat projectes a mida per a institucions com 
la Generalitat i diferents Ajuntaments i per a empreses privades.
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LA COMPANYIA



Tanaka és una crema de color groguenc que s'extreu de
l'escorça d'un arbre abundant a Birmània. Els infants
se la posen a la cara per a  protegir-se del sol, s'aplica 
dibuixant cercles sobre les galtes...
És una pràctica amb més de 2000 anys d'antiguitat, 
que representava la puresa i noblesa de la persona.
Per això ens agrada tant!

@TanakaTeatre

www.tanakateatre.com
tanaka@tanakateatre.com
Ariadna: 618 642 476

@tanakateatre

Tanaka Teatre

Companyia associada a: 
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http://www.tanakateatre.com/
mailto:tanaka@tanakateatre.com

