


L’extraterrestre Ripo buscant per tota la galàxia un 
planeta on trobar aliment

Després de molt de temps viatjant, en Ripo arriba a la 
Terra on li espera una gran aventura

De la mà de dos titellaires i un músic, enguany presenta l’espectacle: L’extraterrestre Ripo. 
Una obra infantil que combina la interpretació dels titelles amb música en directe. A través 
d’instruments de percussió, piano, trompeta i xiulets varis, sorgeix una banda sonora diferent, que 
amb els diàlegs i accions dels titelles, crea’n una mescla més que interessant. La interacció amb 
el públic és una constant.

Sinopsi
La història narra les aventures d’un extraterrestre anomenat Ripo, el qual es veu obligat a aban-
donar el seu planeta, perquè s’ha esgotat l’aliment. D’aquesta manera, arriba a la Terra. Per 
aconseguir el seu objectiu, haurà de superar una gran aventura. Alguns personatges intentaran 
ajudar-lo, d’altres frustrar el seu pla.
En les aventures d’en Ripo es tracten temes tan importants com la contaminació i el reciclatge. 

arionetes Sol de Lavit és una companyia de titelles de fil creada el 2013 per Eloi Soldevila. 
Neix amb l’objectiu de fer arribar l’art dels titelles a petits i grans, transmetent valors i 
arrencant somriures. M
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Durada de l’espectacle: 40‘ 
Temps de muntatge: 2h

Temps de desmuntatge: 1h

Espai escènic: 6 m d’amplada, 4m de 
profunditat i 2,5 m d’alçada

Necessitats tècniques de so i llum: 
cal una presa de corrent

Edat recomanada: +3 



Alien
30/12/2014 Sant Quintí de Mediona
03/05/2015 Festival d’arts de carrer Fes+chapeau a Sant Pere de Ribes 
10/06/2015 Casal d’estiu de Sant Pere de Riudebitlles
18/07/2015 Piscina municipal de Torrelavit
15/08/2015 El dos Xiringuito a Vilanova i la Geltrú 
23/02/2016 Centre cívic Urb. Les Pedreres al Vendrell

L’Extraterrestre Ripo
25/04/2016 Festival d’arts de carrer Fes+chapeau a Sant Pere de Ribes
27/05/2016 Sant Pau d’Ordal
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Roger Tutusaus

Showman de la Banda de carrer 
Sidral Brass Band; actuant a la Fira 
de Tàrrega, Fira d’espectacles al 
carrer de Vilaseca i Festival Ple de 
riure del Masnou, entre d’altres.
Titellaire amb la companyia el Cau de 
l’Unicorn i Frontman del grup de 
covers Ratm Project. 

Eloi Soldevila

Constructor de titelles de fil amb 
fusta. Cursos de tècniques tradicio-
nals de titelles a Praga i Barcelona. 
Fundador de la companyia de mario-
netes de fil Sol de Lavit. Membre de la 
companyia de malabars Pim Pam 
Pum. Titellaire amb la companyia el 
Cau de l’Unicorn.

Jaume Coca

Grau mitjà de trompeta i piano en 
música moderna i jazz. Trompeta de 
la banda de carrer Sidral Brass Band. 
Estudiant de Belles Arts i disseny 
gràfic.



Tel: 662566328 Eloi
E-mail: m.soldelavit@gmail.com

Facebook: Marionetes Sol de Lavit
Portal web: soldelavit.wordpress.com


