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Ens parla de ...





Sa Majestat l’Emperador, tot i tenir l’armari ple a 
vessar, no està mai content amb el vestits que 
porta. Per satisfer-lo, el seu conseller fa una crida 
a  tots els sastres i modistes de l’Imperi per presentar 
els seus dissenys a  canvi d’una gran  recompensa. 
Aquest vestit haurà de ser diferent, únic, fantàstic, i 
meravellós.
La notícia arriba a dos talentosos sastres estrangers 
capaços de confeccionar  vestits  amb propietats tan 
extraordinàries que mai ningú s’ha arribat a imaginar.





Però la Greta, filla dels jardiners de palau, 
qüestionarà l’emperador de la necessitat 
d’aquest vestit nou.





“U    vestit nou per a 
l’Emperador” és la més 
divertida i esbojarrada 
versió d’un dels clàssics 
més actuals de Hans 
Christian Andersen.
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Us convidem a compartir el 
repte de “despullar” un actor.
Posar damunt de l’escenari 
la hipocresia de la nostra 
societat i la mentida ... 
contraposant-hi la sinceritat de 
la infantesa.



FITXA ARTÍSTICA
Intèrprets

Direcció

Text i dramatúrgia

Escenografia

Disseny
 i confecció de vestuari

Disseny i titella

Il·luminació

Música

Sergi Casanovas
 i Pere Romagosa

Pep Vila
i Toni Albà

Creació col·lectiva

Alfred Casas
 i Pere Casanovas

Alfred Casas

Isabel Franco 
i Olivia Garzón

Tècnics de so 
i llums

Fotografia 
i il·lustracions

Disseny gràfic

Producció executiva
i management

Producció

Jordi Llongueras

Tonio Santoyo

Roger Ferraz
i Alex Vila

Andreu Trias 
i Clara Corax

Helena Escudero

Elisabet Romagosa

La Pera Llimonera



FITXA TÈCNICA
Durada de l’espectacle

Edat recomanada

Temps de muntatge

60 minuts

A partir de 5 anys

3  hores

1 hora

Òptimes: 8 x 6 x 4 m
Mínimes: 6 x 5 x 3 m

Temps de desmuntatge

Espai escènic



Agraïments a l’Aran, l’Arnau, la Dèlia, la Gala, la Greta, la Joana, el Quim, el Marc...

Amb la complicitat del TEATRE ATENEU de Celrà i LA SALA de Sabadell.



C/Torras i Bages 22, 1er.
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel  936 850 771 · 609 356 095 

www.laperallimonera.com 
teatre@laperallimonera.com


