
L’estrany refugi d’un nàufrag llunàtic, capficat amb el joc i la seva solitud.



l’atelier és una fusteria peculiar on les màquines semblen treballar soles,
un curiós taller on el joc és necessari per accionar a distancia serres i

martells.
 

La visita a l’atelier dóna al públic la possibilitat de descobrir, jugar i fer
funcionar tots els enginys que en formen part, a més de tafanejar pels

calaixos i racons.
 

Descobriu l’espai on van crear-se ‘Els amics d’en Crusó’ i entreu en la
imaginació d’aquest nàufrag solitari que, avorrit de no poder compartir

tot el temps del món, va decidir fer-se els seus amics amb les restes
d’un vaixell.

*Instal·lació interactiva recomanada a partir de 7 anys

sinopsi:
L’estrany refugi d’un nàufrag llunàtic,

capficat amb el joc i la seva solitud.



FITXA ARTÍSTICA:

Ideat, i construït per:

Produït per:

Albert Utgé

Alfred Borràs

Laura Utgé
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FITXA TÈCNICA:

Necessitats

Temps

Un espai pla de 7m x 9m amb accès

per una furgoneta gran.

Aparcament, proxim al lloc de

muntatge per a una furgoneta gran. 

Un punt d'aigua, o en el seu defecte,

15 l d'aigua amb garrafes.

 2 hores i mitja de muntatge

 Durada de 3 a 6 hores, en passis de 30'

 2 hores de desmuntatge



FIRA TITELLES DE LLEIDA
LLEIDA (CATALUNYA)

 

DAGFEST
DAGENHAM (UK)

 

GDIF
GREENWICH (UK)

 

FIRA TARREGA
TARREGA (CATALUNYA)

 

FESTES DE LA MERCÉ
BARCELONA (CATALUNYA)

 

FESTICAM
AMPOSTA (CATALUNYA)

 

WEEK-END ST.NICOLÁS
NANCY (FR)

 

FETEN
GIJÓN (ESPANYA)

 

ON HEM ESTAT?



L’any 2010, un grup d’amics de Les Avellanes vam decidir reinventar la nostra vida i organitzar-nos
per fer coses diferents d’una manera també diferent.

 
Després d’omplir llibretes d’esbossos i parlar moltes hores al voltant d’una taula, decidim

recuperar el vell taller de fusteria del pare de l’Albert, a Les Avellanes, i comencem a tallar fustes
per fer el prototip d’un ocell gegant que ens acabarà portant, el maig del 2012, al ‘Festival

Internacional de las Artes‘ de Costa Rica, on estrenem una col�lecció de 6 autòmats de gran format.
 

Des de llavors seguim omplint llibretes i aixecant-nos els dilluns per anar a tallar fustes. I així aviat
podrem estrenar una nova col�lecció, començar a treballar en la nova instal�lació i seguir omplint

llibretes de bones i no tan bones idees, que és el que ens apassiona fer.

toc de fusta som:

 

’Albert‘

’Laura‘

’Alfred‘

Toc de Fusta

‘Volem treballar la fusta i fer-ne autòmats de gran format. Volem jugar i fer jugar amb els mecanismes que els componen.
Traslladar a places i carrers els petits trencaclosques que intentem resoldre quan construïm un autòmat. I fer-ho per als

més menuts, sense oblidar que a tots i totes ens agradaria algun cop tornar a ser nens i nenes.‘
 



www.tocdefusta.com
info@tocdefusta.com

697741795 Laura - 687040757 Alfred - 678467187 Albert

contractació:

espectaclespectacular@gmail.com
644 402 162 - Sandra


